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1.1 Sarrera

1.2 Turismoaren Plan Estrategikoaren Helburua
Planaren helburua esparru turistikoaren bidez garapen sozio ekonomikoari
dagokionean, eskualdeak hartu beharreko HELBURU ERREALISTAK eta
horretarako ekimen zehatzak eta eramangarriak zehaztea da.

Busturialdea Urdaibai eskualderakoTurismoaren Plan Estrategikoa LAN TRESNA
moduan sortu zen. Busturialdea Urdaibai. Eskualdeko turismo esparruan
eskumena duten eragileen artean adostu beharreko proposamena da,
eskualdean empresa sarea eta jarduera ekonomikoa garatzeko. Joguma
horretan sistema turistikoaren eskaintza hobetzeko jardunbide multzo
egituratua da, epe luzera, 5 urtekora (2012‐2016).

Produktu turistikoen dinamizazio, eraikuntza eta kudeaketarako esku hartzeak
zehaztean datza, eta azkenean, turismo sustapenerakoak, Jaurlaritzak eta
Aldundiak zehaztutako proiekzio handiagoko esparruan, ekimen guztiak batuta,
batez ere eskualdean garapen jasangarriarekin zer ikusia dutenak.

Txosten honek jardunbideen formulazioa ematen du, baina eskualdearen
diagnostikoa ere bada, Busturialdea‐Urdaibairen neurriko jomuga turistikoa
eraikitzeko ikuspegia eta misioi osoa ageri du.
Ekimen estrategikotzat hartzen da, ez bakarrik eskualderako, lurralde maila
handiagoko eskaintza turistikoa eraikitzeko prozesuaren pauso bat ere bada
(EAE maila eta Lurralde Historikoa) Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren planetan dauden lehiakortasun, kokapen eta sustapen
printzipioei egokitua.

Beraz, Plana alor publiko eta pribatuen antolaketa esparruari egokitua dago,
landa, hiri eta itsasoko inguru eta errelitateei eta eskualdearen barne eta
kanpoko harremanei, eta aurretiko hausnarketa estrategikoa oinarri duela,
garapen EREDU TURISTIKO JASANGARRIA zehazten du.
Plan bat idazteak hausnarketa prozesua du, eskualdeko eragileen partaidetzaz
eta irekia, batez ere alor pribatukoei; baita 5 urterako (2012‐2016) Plan
Eraginkorra zehaztea ere. Azken finean, Txosten honen giltzarriak
ERREALISMOA, ERAMANGARRITASUNA ETA ZEHAZTAPENA dira.

URREMENDI Landa Garapenerako Elkarteak sustatutako plan honek (BEINKE
eta EZCARAY CONSULTORES enpresek hartu dute parte laguntza teknikoan),
lurralde garapenean eta eskualdeko jarduera turistikoan eskumendun elkarte
eta erakundeen partaidetza du (eskualdeko 20 udalak, Urremendi, sektore
ordezkariak, empresa, ostelaritza ea turismo aktibo elkarteak, BIzkaiko Foru
Aldundia eta Eusko Jaurlaritza, Basquetour, Euskal Turismo Agentziaren bidez)
Txostena eskualdean benetako garapenerako bide bezala ulertu behar da,
kudeaketa, mantenimendu eta Busturialdea – Urdaibaiko baliabideei balore
turistikoa emateko burutu beharreko ekimenak zehazteko tresna estrategiko
eta eraginkorra ezinbestekoa delako.
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1.3 Planaren Arrazoia

1.3 Planaren Arrazoia
Ondoren, gure ustez garapen honi ekiteko argudioak zehaztuko dira:


Elkarteen arteko koordinaziorako gida, bide batez bakoitzaren bidai
orria izango da Urdaibai esparru geografikoan eta Busturialdeko
esparru administratiboan



Lehentasuna duten ekimenak ezartzea, lurraldean orekatuak eta
kontsumitzaile exigentearentzako zerbitzu eta ekipamendu egokiekin
Lana zehaztea eta administrazio, elkarte eta erakunde pribatu
bakoitzak proiektu zehatzetan ardura hartzea, lehiakortasuna kontuan
izanda eta finantziazioa eta ekipamendu eta azpiegituren kudeaketan
konpromisua hartuta.
Kohesio eta eskualdean burutuko diren jarduera guztien garapen
homegeneoaren beharrizana.
Sustapen, zabaltze eta komertzializazio bide eta baliabideetara
sartzeko aukera.







Eskualdearen dinamizazio, sustapen bateratu eta ordenatu ezari aurre
egitea.

1. irudia‐ Turismo Planaren Rola: eragileen integrazioa
Iturria: geuk egina

1.4 Lan Metodologia
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Turismoaren Plan Estrategika burutzeko betiko planifikazio estrategiko
metodologia prestatu da, baina CMI Agindu Osoko Koadroko elementuekin
(Kaplan eta Nortonek egina) errealite turistikoari eta baliabideen eta elkarte
turistikoen kudeaketari. egokitutako aldaketak eginda.
CMIk jarduerak ezarri eta etenbako ikusketara zuzentzen da, izan ere hainbat
estrategiak porrot egiten du, ez desegokiak direlako, baizik eta ezarri diren
aktoreen ezintasun operatiboagatik.
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2.irudia‐ Erabilitako diagrama metodologikoa
Barruko azterketa
(ahuleziak

‐ indarguneak
)

Amia azterketa

CMI, kontrol estrategikorako tresna lez sortu zen, baina eskualdeko turismo
harreman eta prozesuetan parte hartzen duten pertsona guztiei komunikatzeko
eta denek ulertu eta onartzeko metodologia eraginkorra dela frogatu da,
eguneroko erabaki eraginkorrak esparru estrategikoan txertatzen ahalegintzeko
eta Turismo Plan Estrategiko honetan ezarritako helburuak bete daitezen
jarraipen sistematikoa lortzeko.
Metodologia hori jarraituta, eta burututako azterketa eta diagnostikoa kontuan
izanda, Eskualdearen ikuspegi osoa, ardatzak, helburu estrategikoetan eta
operatiboetan garatzen dira. Helburu eragile bakoitzari adierazle multzoa eta
helburuak dagozkio, betetze maila neurtzeko moduan. Era berean, helburu
estrategiko bakoitzari neurri propiodun programa eragilea dagokio.

1.4 Lan Metodologia

Kanpoko azterketa
(mehtxuak‐aukerak

)

Eginkizuna

Ikuspegia
Eredu
turistikoa

Baloreak eta oinarriak

Izaera

Esku hartze esparruak

Gainera, helburu eragile bakoitzari jardunbideak ezartzen zaizkio, egutegia,
Ondoren fluxu‐diagrama honetan idazketa taldearen metodologia adierazten
da:

Talde parte hartzaileak

Helburu estrategikoak

Faktore nagusiak

Plan eragilea

Egintza planak
Helburu eragileak
adierazleak
xedeak

egintzak
sustatzaileak
Eguteg
baliabidea

Iturria: geuk eginaTPE
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1.5 TPE Idazteko Jarraitutako Agenda
Turismoaren Plan Estrategikaren prozesua lau fasetan burutu da: preparazio
fasea, azterketa eta diagnostikoa, formulazioa eta jardueren proposamena.
Ondorengo grafikoan agertzen dira burututako faseak:
3. irudia‐ Turismo Planaren Rola: eragileen integrazioa
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Eskualdeko, Lurralde Historikoko eta EAEko
elkarrizketak burutu dira.

1.5 TPE Idazteko Jarraitutako Agenda

eragileekin haremanak eta

Datuak batu eta identifikatu, eragileak identifikatu
prozesuaren zehaztapena burutu dira.

eta

partehartze

Talde eta eragile interesagarriak identifikatzea


Elkarrizketa zehaztzez gain, antolatutako talde eta topaketetan eragile
traktoreek parte hartzea gura izan da.



Arduradun politikoei eta eskualdeko teknikoei egindako elkarrizketak
ere lan egitura honen parte izan dira.



Eskualde mailan, Kalitate Mahaia, Turdabai, Biosfera Erreserbaren
Patronatua eta sektoreko arduradunek hartu dute parte, 0 fase
honetan eragile traktoretzat hartu direnak URREMENDI elkartearekin
lankidetzan.

Lan eta proiektuen identifikazioa:


Eskualdearen kudeaketan hainbat plan, proposamen eta proiektu
izaten dira eta fase honetan proiektuarentzako eredugarri diren
datuak, planak, proiektuak eta agiriak identifikatu dira.

Lan batzordeen osaketa:
Proiektuaren fase honetan prozesuan parte hartu duten lan batzordeak zehaztu
dira. Hiru batzorde:

1.5.1

0 Fasea: Esparruaren Definizioa eta Lana Gauzatzea

Esan bezala,Turismoaren Plan Estrategikoak adostutako proiektua izan behar
du, ko‐partehartzailea eta barneratua hasiera‐hasieratik. O fasean arreta
lanaren esparrua zehaztu da eta URREMENDI LGE eta eskualdeko eta kanpoko
turismoaren alorreko aktore taldearekiko harremana zehaztu da.



Erakunde baztordea, LGEren Zuzendaritza Taldeak berak osatuta.



Turismo Mahaiak osatutako Batzorde Teeknikoa



Lan batzordeak kontsultarako edota ad hoc (foroetan) parte hartzeko
behar denean, talde dinamiken bidez: Bermeoko Turismo Mahaia eta
Eskualdeko Kalitate Mahaia.

Jarraipen eta ikuskaritza mekanismoa:
Ezinbesteko lan tresna da Plana ondo garatzeko, planteatutako jardueren
bilakaera aztertzeko, merkatu ingurura duten egokitzapena eta hobetu
beharreko esparruak zeintzuk diren adierazteko.
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1.5 TPE Idazteko Jarraitutako Agenda

Idazketa taldeak diseinaturiko kontrol eta ikuskaritza sistemen bidez Planaren
egintzen eta Busturialdea‐Urdaibai 2017 jomugan ezarritako helburuak
betetzeko bilakaeraren azterketa osoa burutu ahal izango da, sistematikoa,
independientea eta aldizka.

Elkarrizketak:

Emanaldien zehaztapena:

Balorazioa udalerrika eta osotasunean:

Aurretiazko faseen ostean, lanaren mamia osatzen duten agiriak zehaztu dira,
batzuk lehiaketa hau arautzen duten oinarri teknikoen AGIRI EGOKIAK atalean
daudenak eta honela antolatzen direnak:

Idazketa taldeak Antzeko proiektuetan eskarmentu handia duenez, udalerrika
ea batera burutu da balorazioa, jomugan bakoitzak duen espezializazio maila
eta kokapena zehaztu nahia. Ikus eranskina txosten amaieran.



I. Alea‐ Azterketa eta diagnostiko agiria, lan tailerren eta batzordeen
dinamizazio gidoiekin eta azterketa estatistikoen emaitzekin.



II.Alea‐‐2016 Plan eragilea eta 2012 Urteko Jarduera Plana duen
Txosten estrategikoa.



I. Eranskina. Udalerrien gaineko informazioa duten fitxen bilketa.



I. Eranskina. Udalek eta turismoaren eskualdeko erakundeak
aztertutako top baliabideen fitxak.

1.5.2

1.Fasea: Barruko eta Kanpoko Egoeraren Azterketa eta Diagnostikoa

Jomugaren eta sektorearen ikuspegi osoa lortu da, sektorearen garapenerako
indarguneak eta ahuleziak eta aukerak eta mehatxuak zehaztu dira. Fase
honetan burututako lanen bidez jomuga turistikoaren barruko egoera ezagutu
ahal izan da, inguru lehiakorrekiko eta Basquetourrek , Euskal Turismo agentzia,
Euskadirako zehazten duen politika turistikoarekiko.

Arau eta gidoi bat jarraitu da elkarrizketatuarekin, ezarrritako helburua
betetzeko eta informazio ku.alitatiboa ez ezik eskualde mailako informazio
turistikoaren iturri estatistikoen informazioa lortzeko.

Kanpoko ergoerari dagokionez, eskualdeko garapen turismoan eragina duten
edo izan lezaketen elementuaen azterkea sakona burutu da.
1.5.3

Formulazio estrategiko errealista eta eraginkorrerako, jomugaren eta zehaztu
diren lehentasunezko alderdiak izan dira kontuan.


Busturialdea‐Urdaibai eskualdearen informazio, ikerketa eta kanpoko
eta barruko azterketatik.



Eskualdea osatzen duten politiko eta teknikoen, parte hartze eta
konpromisuan oinarrituta, eskuade eragileak, eskualde erakundearekin
eta gainerakoen laguntzaz.



Aparteko eskualde honen errealitate posibilista eta ahalmenetik
diseinatua.



Euskadiko, Bizkaiko eta inguruko beste jomuga batzuekin, Bilbo
esaterako, jomuga lehaiakorrak eta osagarriak turismo politika
berriarekin bat eginda.

Ikerketa eta landa lana:
Fase honetan landa lana burutu da, eragile publikoei eta lan metodologiaren O
fasean
zehaztutako sektore ordezkariei, traktoreak direnak eta
proiektuarentzat interesa dutenak elkarrizketatu dira.Eskualdemailan, btuk
Turdabai Elkartearen kide dira.
Baztar hauei Bizkaiko Foru aldundiko tekniko eta arduradun politikoak ( turismo
teknikoak), Basquetour Euskal Turismo Agentzia (lehikortasun eta jomuga
ordezkariak) eta udal eta Turismo Planaren lan arlo nagusietan zer ikusia izan
dutenekin: lurralde ordenamendua, garraioa, kultura, ingurumena, turismoa…

2.Fasea: Hausnarketa, partaidetza eta formulazio estrategikoa

Txostena idatzi duen taldeak, Turismo Plan Estrategiko honi tresna praktiko,
eta partehartzailea deritzo eta zehaztutako lan taldeen hausnarketa
prozesuaren emaitza, eurotan bai eragile publikoek bai pribatuek izan behar
dira, horegatik dira hain garrantzitsuak lan foroak.

1.5.4

3.Fasea: Plan Eragilearen Garapena 2012‐2016

Plan eragilea 2012‐2016 Plan Urremendiren eta zehaztutako formulazio
estrategikoan ezarritako erronkak betetzeko gainerako eragile turistikoen
zeregina du jatorri; beraz, lan ildoak eta burutzeko epeak ezarri dira.
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Plan eragilearen helburu estrategiko bakoitzeko ildo estrategikoak ezartzen
dira, beharrezko jardunbide guztiak sartuta.
1.5.5

4.Fasea: 2012 Urteko Ekintza Planaren Definizioa 2012

2012 ekitaldirako Idatzitako egintza planean, epe laburrera bete beharreko
lehentasuna duten egintza batzuk daude,elementu guztiak, eragileak eta
ezartzeko beharrezko aldagai guztiak zehatz mehatz adierazten dira,

1.6

Eskerrak

Sarrera kapitulo hau amaitzeko, idazketa taldearen izenean txosten honen
erakunde sustatzaileok zuen laguntza eta parte hartzea eskertu gura dugu eta
batez ere URREMENDIri eta Turismo Mahaia eta Mahai Teknikoa osatzen duten
guztiei gure esker ona adierazi.
Era berean eskertu eskualdeko udalak, norbanakoak eta elkarteak egindako
ekarpenengatik.
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Eskerrak
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EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

AHULGUNEAK

Eragile publikoei eta pribatuei burututako elkarrizketa eta galdetegi fitxei
buruzko azterketa dela eta, AMIA nagusiaren laburpena erantsi da, hasierako
egoerarena eta jomuga baten planifikazio turistikorako ezinbestekoa dena.

1. Taula.‐ Busturialdea UrdaibaikoTurismoaren Plan Estrategikoa
diseinatzeko eskualdearen egoeraren barneko azterketa
AHULGUNEAK
INDARGUNEAK
PLANIFIKAZIOA
Planifikazio
eta
kudeaketa
turistikoaren
eragileen
arteko
koordinazio gutxi.
Jarduera
turistikoan
Urremendik
aginte gutxi.
Sektore
pribatuak
planak
eta
programak ez ezagutzea..
Mundaka eta Bermeoko Turismo
Mahaien lan dinamika eskasa, batez
ere eragile pribatuen erantzun
faltagatik.
Sektoreen arteko
antolaketa eta
elkartze falta.
Turdaibairen ibilbide gorabeheratsua:
helburuak
argitu
beharra,
protagonismo eta nagusitasun soziala
lortu beharra.
Erreserba Patronatua, Urremendi LGE,
eta beste eragile publiko eta pribatuen
arteko desadostasuna, estrategia
turistikoa moteldu eta zailduz.
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‐

‐

‐

LGE Urremendiren apostua
turismoa jarduera ekonomiko eta
eskualdearen dibersifikazio bide
moduan.
Erakundea eskualdeko planifikazio
turistikoaren bozeramale eta buru
aukeratzea.
Administrazioen gero eta interes
handiagoa turismo eta garapen
aukeretan .
Eskualdeko eragile turistikoen
profesionaltasuna, ahalmena eta
esperientzia.
Basquetourrek ezarritako
baldintzekin bat datorren Turismo
Mahaia, ibilbide eta
eskarmentuduna..

EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

Eskerrak

INDARGUNEAK

ESKABIDEA
‐ Eskaintza gutxi artikulatuta bisitariaren
‐ Txangoetan Bizkaia lekurik
batez besteko egonaldiari aurre
bisitatuena,
egiteko, gaur egun balore oso txikiak.
‐ Populazio handiko guneetatik
‐ Jomuga garestitzat hartzea.
hurbil (Bilbo handia)
‐ “Huts egin zaion turista hautematea,
‐ RR HH profesionalak ahuleziei
kultura mailan nortasun gabea, itsas
aurre egiteko
ondare gabea..
‐ Atzerriko turistak onartzea, baina
holako turistei zuzendutako eskaintza
eta zerbitzu desegokia.
GIZA BALIABIDEAK, FORMAKUNTZA ETA PROFESIONALIZAZIOA
‐ Turismo mailan zuzendaritza eredu
‐ Enpresariek kalitatean duten
bateratu falta,
formakuntza beharraz
kontzientziatzea eta
‐ Eragile turistikoen funtzioen banaketa
Basquetourrren bidez ad‐hoc
hobea.
programak bultzatzea.
‐ Gaur egungo egoeran lehentasunik ez
‐ Turismo teknikoen Inplikazio
dutelako edo egokiak ez direlako
formakuntza programa batzuekiko
handia, gaitasuna .
‐ Praktika onen, Anfitriones eta
gogo eza
‐ Sektore ordezkarien motibazio falta,
SICTED programak garatzea,
sektorearen beraren erantzun
kalitate programen barruan,
ezagatik.
‐ Gazteentzat sektore erakargarria,
‐ Sektoreak Jarduera turistikoan
saiatua eta osatze bidean
dagoena.
zehaztapen eskasa.
‐ Bertoko populazioak inguruak
duen ahalmena onartzea, garapen
turistiko moduan.
LURRALDEA
‐ Eskaintzaren konzentrazioa eta
‐ Kokapen geografiko estrategikoa,
zerbitzu turistiko traktoreen lurralde
aisialdirako eta paisaia kalitate
desoreka.
interesgarriduna.
‐ Udalerri txiki batzuk sistema
‐ Baliabide turistiko ugari: Gernika
turistikotik at geratzeko arriskua.
sinboloa (Gernikako arbola, Batzar
‐ Errepide azpiegitura eskasa barruko
etxea, Bakearen Museoa, Pilota…),
itsas herriak (Bermeo, Elantxobe…)
zein eskualdekoa.
‐ Urdaibai Biosfera Erreserbaren
Festa eta ohitura inportanteak
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AHULGUNEAK
INDARGUNEAK
araudian malgutasun falta.
‐ Seinalizazio turistiko eskasa,
noranzkoa, udalarena eta baliabideena
‐ Gaueko garraio falta eta taxirik eza.
‐ Landaguneetan telefono kobertura
arazoak.
‐ Ekipamendu batzuk bertan behera
jagon barik ( (aisialdirako lekuetan,
behatokietan)
‐ Merkataritza eskaintza gutxi
‐ Udalek nortasuna galtzearen beldurra.
PRODUKTUAK/ ZERBITZUAK
‐ Eskaintza osagarri gutxi, eskualdeko
ekimen gutxi..
‐ Zerbitzu gutxi: bizikleta alokairua, gida
turistikoak, esaterako.
‐ Era bereko erakundeen arteko
kooperazio eta bateratzeko bisioi falta:
ostatu, komertzio, ostalaritza, turismo
aktiboko enpresak…
‐ Bisitaria merkaritzara ez zuzentzea
‐ Bungalowak eta maila ertain‐altuko
taldeentzako eskaintza gutxi.
‐ Itsasaldeko herri askok udan izaten
duen jendetzak zerbitzu/jarduerak
izateko zailtasuna
‐ Sektore turistikoaren egonkortasuna

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

TOMO II / ESTRATEGIA TXOSTENA

Surfeko Munduko Txapelketa
(Mundaka), erlijio ondarea, ondare
kulturala, historio‐arkiterktoniko
Biosferaren Interpretazio zentroa
(Madariaga Dorrea),
Txakolindegiak, e.a.
Kultura, baloreak eta landa eta
itsasoko ondarea kontserbatzea.

Multiprodukto jomuga, barrukoa
zein itsasldekoa. (turismo
kulturala, aktiboa, izadi turismoa,
gastronomikoa…)
Eragile pribatuek laguntza
publikoarekin eskaintza
bateratuaren aldeko apostua
Oinarrizko ekoizpena eta bertoko
komertzioaren arteko erlazioa.
Gernika‐Lumoko azoka ospetsua.
Gero eta protagoinismo handiagoa
eta orientabideak
Txakolindegietako bisitariari
Eskualdean lau turismo bulego eta
3 informazio gune egotea
Interes handiko dinamizazio
jarduerak: Urdaibai trenez,
Gernikako billete bakarra, bisita
gidatuak, pintxoaren ibilbidea,
…e.a.
Bizkaikoa erakunde burua izatea
interes handiko baliabide
kulturaletara joteko..
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EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

AHULGUNEAK
INDARGUNEAK
KOMERZIALIZAZIOA
‐ Eskualdearen komerzializazio
indibidualizatua.Erakunde publiko
edota pribatu bakoitzak berea egiten
du.
‐ Empresa turistiko batzuen mugak
(ordutegiak, gutxieneko kopuruak..)
lekuak.
‐ Eskualdeko marka zehazteako
beharra. Aterkin marka delakoa
‐ Norbanakoari edota taldeei
zuzendutako turismo programen
garapen falta.
‐ Zuzeneko merkataritzara,
bitartekariekin eta on eta off line
sartzeko zailtasuna.
‐ Eskualdean batzar eta
kongresoetarako 13 aretoek inolako
sustapen estrategiarik ez izatea.eta
komerzializazio estrategia

Eskerrak

‐
‐

‐

SUSTAPENA
‐ Produktu eta merkatuei egokitutako
programa diseinatzeko giltzarriak ez
ezagutzea.
‐ Eskualdeak eskaintzen dituen
indarguneak eta produktuak
gehiengoak ez ezagutzea..
‐ Jomugaren marka turistikoa izango
denaren gaineko iritzi ezberdinak.
‐ Publizitate eta promozio euskarrien
diseinoan estrategia falta: diseinua,
maketazioa, logoak, marka
‐ Web orria hobetzearen aldeko joera.

‐

SENTSIBILIZAZIOA
‐ Eragile batzuen eta populazioaren
sentsibilizazio falta turismoaren

‐

‐

‐

Hello Urdaibai harrera zentroa
sortzea..
Turdabai sektore elkartea izatea ,
produktua sortzeko eta
komerzializazioaren buru izateko.
Estatuko azoketan parte hartzea.

Informazio estrategia lez
internetek gero eta gehiago
erabiltzea
Eskualdeko sustapen bideak
(aldizkaria, web orria…)
Marka geografikoak izatea
(Gernika, Bermeo) produktu
markak ( surf) Lurraldekoa
(Urdaibai Biosfera Erreserba)
sinergia handiak sortzen dituena
eta komunikazio eta marketingean
ahalmen handikoa.

Urdaibaiko Turismo Plana
sentsibilizaziora zuzendutako

Busturialdea-Urdaibai Turismoaren Plan Estrategikoa
URREMENDI / LANDA GARAPEN ELKARTEA - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES

TXOSTENANRE DATA: URTARR2012

TOMO II / ESTRATEGIA TXOSTENA

‐

PDR Busturialdea Urdaibai 2007-2013.

1.Taula.‐ Busturialdea Urdaibai Turismo Plana diseinatzeko eskualdearen
egoeraren kanpoko azterketa
AUKERAK
‐
‐

‐
‐
‐
ESKABIDEA
‐ Zenbait zerbitzu, baliabide eta
bisitarien harrera zentroak
gainezka izatea bisitari kopuru
handiko sasoietan, eskaintza
kalitatea standarretatik
urrunduz, eragozpenak sortuz, eta
irudi negatiboa,bistariak jomuga
osora zabaltzen duena.

‐
‐

‐
‐
‐

Turismoa, natura eta kulturaren
arteko sinergia sistema garatzea.
Basquetourrek eskualdeetan
lehiakortasun eta marketing
egintzetan lan rolak definitu eta
ezartzea .
Euron erantzun gaitasuna.
Garapen turismo jasangarria izateko
kalitate sistema osoa jartzea.
Turismo arduratsuaren aldeko interesa
gorantz.
Bisitari/turista kopuruak (bertoko zein
nazioartekoak) gorantza egin du.
Turismo aktiboa, kirol, landa eta
gastronomia turismo eskabidearen
gorakada.
Edozein edadetara zuzendutako
turismoa.
Aisialdiaren balorea handitzea.
Kalitatezko produktuak eta izadiarekin
kontaktuan daudenak kontsumitzeko
joera.

Eskerrak

AUKERAK

jarduera zehatzekin.
Bisitaldi teknikoak eta Urremendik
baliabideetara antolatutako bisiten
programak.

Iturria: Turismo Mahairekin eta eragile publiko eta pribatuekin izandako elkarrizketak.

PLANGINTZA
‐ Merkatu turistikoetan egitura
aldaketa. Jarduera dinamikoa eta
exijentea, etengabe eguneratua.
‐ Eskualdearen garapen eta
sustapen proiektuak motel
litzakeen egoera ekonomikoa

EGOERAREN DIAGNOSTIKOA

MEHATXUAK

AHULGUNEAK
INDARGUNEAK
zereginari dagokionean.
‐ Sektoreak berak eta populazioak
baliabide turistikoak eta euron
ahalmena ez ezagutzea

MEHATXUAK
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‐
‐

Motibazio turistikoaren aldaketa,
bizipen berriak izateko joera.
Opor zatikatuen joera.

GIZA BALIABIDEAK, FORMAKUNTZA ETA PROFESIONALTASUNA
‐ Formakuntzaren geiegizko
‐ Formakuntzaren bidez enplegu
akademizismoa.
kalitatea eta tasa sendotu.
‐ Zerbitzuen profesionalak turismo
‐ Natura turismo sektoreko eta
alorrean sartzeko programa
kalitatezko turismoaren formakuntza
nahikorik ez.
plan zehatzak garatzea (SICTED).
‐ Bezeroen balorazio eskasa kalitate
‐ Formakuntzan ereduak sortu.
sistemaren (Q) ahalegin eta
‐ Formakuntza teknikoa, kudeatzailea
kosteen gainean. Sistema bertan
eta instrumental jarraia sustatu
behera geratzeko arrisku izkutua.
enpresetan.
‐ Programa bereiztzaile eta
Gizartea jarduera turistikoaren eta
esperiantzalaren diseinua.
proiektu
honen
gaitasunez
sentsibilizatu eta
berri emateko
aukera
Eskualdeko empresa sarera ekintzaile
berriak sartzea eta profesionalizatzea.
LURRALDEA
Krisi ekonomikoagatik proiektu
estrategikoak geldi.
Bertoko
tradizoak
aldatu,
faltsutzea.
Barruko
populazio
zahartzen
joatea
Udalerri‐logela eta bizitza sozial
gabeak izateko arriskua.
Eskualde honetako landa izaeradun
baina itsaso‐arrantza sektorearekin
garapen turistikoaren eredua
osatzeko oreka lortu behar
dutenak,
dibertsifikazio
ekonomikoaren
jardueren
identifikazio eskasa edo okerra.

-

-

-

-

Landa
Garapenerako
Programak
izatea.
Turismoa ekoizpen dibertsifikazioaren
elementu eta landagunean enplegu
sortzailea.
Jardueren kanpoko finantziaziorako
proposamenak gauzatzea (ondarea,
azpiegiturak…).
Eragile sozialen eta publikoen interesa
landa
eta
itsasoko
kultura
berreskuratu eta mantentzeko.
Bilbotik hurbil izatea,
Sollube eta Autzaganeko tunelak
egiteko lanak laster hasiko dira eta
bizkaiko
hiribuaruarekin
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AUKERAK
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MEHATXUAK

AUKERAK

komunikabideak
hobetuko
ditu.
Bermeoranzko turismo fluxuak ere bai.
PRODUKTUAK/ZERBITZUAK
Produktuen
errendimendu
ekonomikoaren bermea (maila
pribatu eta publikoan).
Ez dago Mitxelin izarra duen
jatetxerik eskualdean.

Mundaka bezala munduan ezagunak
diren
produktuak
aprobetxatu
eskaldea
turismo jomuga bezala
saltzeko.
Elkarte mugimenduak eskualdean.
Jomuga jasangarriak planifikatzeko
eta produktua sortzeko tresnak:
(Turismo Jasangarriaren Europako
Gutuna, Eskualdeko Turismoaren Plan
Estrategikoa, Biosfera Erreserbako
produktuaren Kluba).
Natura
turismoa eta turismo
kulturalari atxikitako produktuen
eskaintza sendotu.

-

-

-

KOMERZIALIZAZIOA
Produktu/jomuga
komerzializazioaren
aukeren
ikuspegi orokor eza edo ez
jakintasuna
Produktuaren balorearen katearen
osagaien arteko harreman eza,
saltzeko beharrezkoa,
Gastronomiaz zer ikusia dutenen
esperientzia eza.

‐

‐
‐

‐

‐

‐

Bizkaia Itsasaldea eta Bizkaia Naturala
marketan sartzea, produktu/jomuga
salmenta estrategietan eta eragileen
konpromisuan.
Betiko eta ohiko bideen aldean bide
berri eta osagarrien eta gorakada
Natura eta kultura azpisektore
turistikoen egituraketa orekatua,
produktu eta zerbitzuen egitura
komertial koherentea garatzeko.
Interesa duten talde eta kolektiboek
salmenta espezializatuaren bideen
gorakada.
Salmentara zuzendutako informazio
personalizatu eta eskuragarriaren
zabaltzea.
Sektore pribatu eta publikoaren arteko

Eskerrak

harreman estrategiak garatzea.
SUSTAPENA
‐ Turismoak eta apostu bateratuak
suposatzen
duten
aukeraz
jabetzeko ezintasuna.
‐ Lehendik datozen
arazoak
gainditzeko ezintasuna.

‐

‐

‐

Euskadi top baliabideak eta bakarrak:
Biosferaren
Erreserba
eta
Gazteluatxeko Donieneko biotopoa,
Mundakako
olatua,
Gernika,
Bermeoko itsas‐arrantza ondare bizia
Turistek internet gero eta gehiago
erabiltzeak
informazioa bilatzeko,
kosteak murrizten ditu.
Turismo arduratsuaren aldeko joera
etenbakoa..

Iturria: Turismo Mahaiarekin eta eragile publiko eta pribatuekin izandako batzarrak.
PDR Busturialdea Urdaibai 2007-2013.
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ESTRATEGIAREN AURRETIAZKO
LABURPENA

Eskerrak

ESTRATEGIAREN AURRETIAZKO LABURPENA

Azterketa eta diagnostiko fasea zarratzen duen laburpenak informazio eta datu
nabarmenenak batzen ditu, ikuspuntu ekonomiko, sozial, kultural eta
lurraldekotik.
Txosten bat burutu da (I. Tomoa) landa lanean oinarritua, elkarrizketa
pertsonalizatuak egin dira eta zenbait iturriren kontsulta burutu da, turismo
alorrean eskualdearen hasierako egoera zein den ikusten laguntzeko.
Laburpen gisa, alderdirik esanguratsuenak batzen dira, eskualde jomuga
turistikoan agertu behar dutenak eta onartuko den formulazio estrategikoari
ezinbestean atxiki behar zaizkionak.
Busturialdea‐Urdaibai eskualdearen ezaugarriak
Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Foru,
Gautegiz‐Arteaga, Gernika‐Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga,
Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz eta Sukarrieta udalerriek osatzen dute.
Eskualdearen populazioa 44.971 bizntalekoa da (2004, Eustat) udalerri %25
landaguneetan bizi da. Esan behar da 20 udalerritatik 15 udalerri 1000
biztanletik beherakoak direla.. 284 km2ko azalera du eta bataz besteko
populazio dentsitatea, 155 biztanle km2.
Hiru errealitate daude, armonian, baina protagonismo ezberdinak.
hiria, itsas‐arrantza eta baserria. Azken hau da nagusi, Urremendik emandako
eta mapan adierazita dauden datuen arabera .
.

Iturria: PDR 2007‐2013

Eskualdean bi udalerri nagusi daude: Gernika‐Lumo eta Bermeo. Gernika‐Lumok
du eragin handiagoa bide sare handia duelako eta Bermeon, ordea hurbileko
gune nagusietan batzen da. Bien artean Eskualdeako populazioaren %73 dute..
Enpleguaren gaineko datuak
PDR 3 2007‐2013tik ateratako datuak dira, 2001ekoak, beraz aztertu beharko
lirateke.
Jarduera Tasa 2001ean % 43,7 zen, Bizkaiko Lurralde Historikoarenaren azpitik
%45,4 eta EAEn %46,8. Gainera, langabezi tasa %4,5 da, bai Bizkaian %6 bai
EAEN %6 dagoen tasarenn azpitik dago..(2001, Eustat).
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Zerbitzu sektorea da populaziorik gehien duena, 9.599 pertsona (%55,5)
ondoren industria sektorea 4.604 pertsona (%26,6). Gero, lehen sektorea 1.622
pertsona (%9,4) eta azkenik eraikuntza sektorea 1.468 pertsona (%8,5). (2001,
Eustat).
Busturialdean, 2001ean lehen sektorean lanean ari zen populazioa
Bizkaikoarekin alderatuta, sei aldiz handiagoa zen. Hala ere, portzentaje hau
batez ere Elantxoben eta Bermeon arrantza sektoreak duen garrantziagatik dela
esan behar da.
Datuok eskualde honen ezaugarrien zertzelada bat ematen digute, lehen
sektorea nagusi dela, paisaia, populazioaren nortasuna eta bizimoduan ageri
direnak.
Turismoaren egoera eskualdean
Busturialdea Urdaibai, Urdaibai Biosfera Erreserban kokatzen da, inguru
pribilejiatua inon bada, natura eta kultura armonian bizi dira eta irudi hori
eskaintzeaz gain giza paisaia erakargarria ere eskaintzen du, kultura, natura,
eta ingurumen alorrean.Hiru errelitatek egiten dute bat eskualdean: hiriak,
itsasoa‐arrantzak eta baserriak. Azken hau da nagusi.
Biosfera Erreserba izatea Busturialdea Urdaibain erakarpen faktore
garrantzitsua da.. Zenbaitetan ekimen ekonomikoak sustatzeko, turismoa
barne, mugak jartzen dituen arren. Dena dela, Planaren hasieratik, idazketa
taldeak uste du garapen turistiko jasangarriaren eredu egokia diseinatzen bada,
muga hori palanka izan daitekeela eta Euskadiko turismo alorrean elementu
bereizgarria, eskualdeari etekinak sorraraziko dizkiona.
Patronatokoekin izandako topaketan eskualdeko jarduera turistikoan lana
taldean egiteko borondatea eta jarrera baikorra azaldu zituzten. Lurralde
Egintza Plana (PAT) burutzen ari dira eta Turismo egintzak ere badaude.
Txosten hau behin adostuta, lurraldeak berezkotzat hartzea planteatzen da.
Kanpotik, turistek ez dakite Erreserbaren mugak zeintzuk diren eta sarri natura
jomugarekin lotzen da, gainera, maila handiko babesa duela uste da.
Turismo
eta
eskaintza
egiteko
eskualdeak
aparteko kokapena du, baita baliabide turistiko garrantzitsuak ere.
Baliabide turistikoak eta eskintza osatzen dutenak.
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ESTRATEGIAREN AURRETIAZKO
LABURPENA
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Baliabide turistikoak eta eskaintzaren osagaiak
Busturialdea Urdaibaik balore handiko baliabideak ditu, erakunde turistikoen
plan eta programetan azaldu bezala (top baliabideak deiturikoak) beste
eranskin batean azaltzen dira fitxa gisa. Horrek guztiak Euskadiko eskualde
gutxik duen aberastasuna ematen dio eskaintza turistikoari.
Hala ere, hauetako baliabide asko, balorea ez emateagatik ezin dira bisitatu eta
ez dira eskualdeko sistema turistikoaren parte.
Beste zenbaitetan, uda partean egokitzapen eta zerbitzu egokien ezak
saturazioa eta kexak baino ez dituzte sortzen.
Sarbideak eta azpiegiturak
Komunikabideak xumeak dira eta ahuleziak dituzte, garraiobideek ere bai; eta
ondorioz, eskualdea nolabait isolatua gelditzen da.
Bizkaiko Foru Aldundiak etorkizunerako aurrikusi dituen loturek, Autzaganen
eta Solluben, hain zuen, jomugari irisgarritasun hobea emango diote eta
arriskua eta desplazamendu denborak murriztuko dira..
Turismoaren kudeaketa eta plangintzan irisgarritasuna ezinbestekoa da, beraz,
bide sareko, trenbideetan eta garraio ekipamendu berrietako hobekuntzak
aprobetxatu behar dira.
Espazio publikoan mugikortasunaz zer ikusia duten alderdiek, batez ere
biedeetakoaz, turismo esperientziaren kalitatea hobetzeko kudeatu behar dira
eta eskualdeko biztanleen bizi kalitatean kalterik ez sortzeko, batez ere sasoi
altuan.
Seinalizazio turistikoa
Hainbat ahulezia ditu, udalerri zenbaitetan noranzkoan, bisitagai diren baliabide
turistikoen informazio paneletan eta landa ostatuatuko enpresetan.
Turismoaren Plan Estrategikak alderdi hau hobetzeko jomugaren seinalizazio
osoa egingo du, Eusko Jaurlaritzako Saiburuordetzako Seinalitika turistikoa
kontuan izanda (kofinantziazioarako) eredu esparrua zehaztea du helburu,
turismo seinalizazio sistema ipintzea errazteko Eusko Autonomia Erkidego osora
homologatzeko.
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Ondo ezartzen bada Euskadiko zenbait jomugak dituzten gabeziak zuzenduko
dira; hiru eragin nagusi dituztenak: aukera galtzea, bisita potentziala murriztea
eta jomugaren irudian eragin negatiboa duen ikusmen nahasketa. Seinalitikaren
bidez, ikusmen nortasuna landu beharko da beste balore positiboen artean
lurralde kohesioa ere trasmitituko duelako.
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Turismoari berari dagokionez, lurralde desoreka dago eskualdean.
Udalerri askok erakarpen indar handia eta ibilbide turistiko asko
dutelako; Gernika kasu, kultura eredu nagusia, eta Bermeo itsaso
arrantza kulturan jardueraren buru; Mundaka neurri txikiagoan, baina
nazioarteko surf munduan. Nazioartean dago kokatuta, bakarra da
Euskadin.
Hau guztia inguruko enpresek adierazi dute eta kolaboraziorako
zalantzak ipini dituzte. Fluxu turistikoen banatze ahalegina
beharrezkoa da, baliabidei, eskaintza kulturala, naturalarekin, turismo
aktiboaren eskaintza, enogastronomiarena… balorea emanda. Hala
ere, Turismo Plana ez da jardueren banaketa desorekari aurre egiteko
modu bezala hartu behar, dauden baliabide erreal eta potentzialen
balorei, zerbitzu turistikoen eskaintzari eta jasotako eskabideari balore
ematekoa baizik.
Sektore turistikoak hainbat enpresa txiki ditu barruan, batzuk familia
enpresak, sarri inolako formakuntza espezializatu eta beharrezko
gabeak. Eta beti gertatzen ez bada ere, profesionaltasun eta ezagutza
falta atzematen da eta ondorioz, establezimenduen kudeatzaileek ez
dute parte hartzen, ez dute euren zerbitzuetan berrikuntzarik sartzen,
ez dute sarean lan egiteko edo eskualde bezala funtzionatzen.
Orohar Euskadi gehienean bezala, ez dago eskualde diren ideiarik eta
horrek zaildu egiten du garapen turistikorako planak martxan ipintzea
luurralde ikuspegitik. Norberarena garatzeko joera dago , jomuga

Eskerrak

turistiko hau osotasunean hartzeak denontzako etekinak sortzen
dituela kontuan hartu gabe..


Sektore jarduera guztiek ez dute udal edo eskualde talde edo elkarte
bat. Hori dela eta, komertzio, ostalaritza edota ostatuen ordezkari
batzuek udal mahaietan eta turismo mahaietan hartzen dute parte eta
aeratako proposamenak, planak eta akordioak ez dute ia ohiartzunik
enpresa eta eragile intersektorialengan.



Kalitate mahietatik sortutako turismo mahaiak daude, horrek zaildu
eta ahaleginak bikoiztu egiten ditu.. Bermeoko Turismo Mahai
bezalako ekimenak sortzen dira,, kideek Turismo Bulegoko deiei
erantzuten diete eta joaten dira, baina ez dute lan talde dinamikarik,
are gutxiago jarraia; informazio organoa baino ez da. Horrek udal
turismo bulegoak burutu gura duen lan teknikoa zaildu egiten du
erabat..



Sektore batzuen frustrazioa nabaria da orain arte proposatu diren plan
eta proiektuen aurrean, ze ez dira amaitzen. Proposamen zehatzak eta
bideragarriak eskatzen dituzte.



Turdaibai 2006ko irailean jaio zen eskualdea dinamizatu eta esparru
natural eta jasangarriari dagozkion ostatu eta zerbitzuak emateko,
turismo sektorearen erantzun moduan. Jarduera eskaintza zabala du
eta Plan honetan bitartekari sektoriala izateak indartuko du.

Sektorea eta inguru turistikoa
Turismo sektorean izandako topaketetan eta eragile publiko eta pribatuei
egindako elkarrizketetan adierazi dena kontuan izanda,hona hemen laburpen
gisa jomugaren ezaugarririk nagusienetakoak:

ESTRATEGIAREN AURRETIAZKO
LABURPENA

Faktoreok turismo aukerak galarazten dituzte eta Basquetour Turismoaren
Euskal Agentziak burutzen duen estrategia berriak kooperazio turistikorako
erakundeak, turismo mahaiak sortu eta aurre egin nahi dio. Gabeziok gainditzea
Turismo Plan honen erronketako bat da, formulazio estrategiko baten bidez
helburu errealistak eta turismoarekin zuzenean, eta jarduera turistikoarekin
zeharka zer ikusia duten eragile publikoek, pribatuek eta erakundeek adostuak.
Bisitariaren profila
Busturialdea Urdaibaira datorren turistaren profila, motibazioa eta jokabidea
ezgautzea inportantea da, eskaintza, informazio turistikoaren estrategiara
egokitzeko, potentziala era paraleloan landuz. Kanpoko eragilei burututako
elkarrizketen ikusten da eskualdera etortzeko motibazio nagusia balore handiko
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inguru naturala eta paiasaia direla. Era berean, Busturialdea Urdaibaik txangoa
egitera datozenen kopuru handia izaten du eta aurre egin beharko zaio
eskaintza eraiki eta marketing atalean jasotako egintzekin. Bisitarien motibazioa
eta profila hauxe da: familia turismoa da nagusi, itsas herriak bisitatu,
sendalaritza pratikatu, turismo aktiboa hain zuen, naturaz gozatu nahi duen
turista.
Sektore honetan gazte taldeak daude ahalegin handiagoko jarduerak praktikatu
gura dituztenak, esfuertzu fisiko handiagokoak, txirrindularitza, surfa
piraguismoa. Bestalde, Gernikak edo Lumok duten osagi kulturalak, kultura
turismoa ere presente izatea dakar bisitarien bitartez, natura ez ezik, sustraiak
Euskal herriko ohiturak ere ezagutu nahi dituzte eta. Erdi maila altuko turista
da, kultura egarriz dagoena, estatukoak gehienak (Madril eta Bartelona) eta
Frantziakoa nazioarte mailan.
Txangoek gora egin dute..

ESTRATEGIAREN AURRETIAZKO
LABURPENA
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MENDATA
GAZTELUGATXEKO
DONIENE

1.449

1234

‐

1.743 1

GUZTIRA

93.267

108.601

Iturria: Busturialdea Urdaibaiko Turismo Bulegoak

Datuok argi adierazten dute eskualdeko turismo kopururik handiena Gernikan
izan dela., 2011ko bisitari guztien %55,93, ondoren Bermeo % 25.87
(Gazteluatxeko Donienen, baselizan eta inguruan izandakoak barne) Mundaka
eskualdeko laugarren turismo lekua izango litzateke, 2011n eskualdeko turismo
bulegoan izandako % 13,65 bisita izan zituen.
Turismo bulegoei burututako bisitetan Gernika d Arabar Errioxarekin batera
Euskadin gehinen jasoten dutenetakoa. Eskualdeko beste bulegoen aldean zein
Bizkaiko eta EAEko TTBBen aldean.
2. taula: :Gernikako TBko bisitak beste bulego batzuekin alderatuta

Turismo bulegoak
Busturialdea Urdaibaik eskualdeko gune estrategikoetan ditu turismo bulegoak,
2011ko udan Gazteluatxeko informazio turistikoaren gunea bau zitzaion eta
zabalik jardun zuen uztailean eta abuztuan emaitza oso onekin, bi hilabetetan
22.000 bistaritik gora izan zuen Udan sortzen diren arazoengatik jende kopurua
dela eta, bisiten antolakuntza beharrezkoa izan zen, sarbide eta fluxuei aurre
egiteko.
Bestalde, eta EAEko turismo bisiten gorakadari jarraiki, eskualde bizkaitarrean
ere gorakada eman da 2011n (iaz baino 15334 bisita gehiago)
1.taula :eskualdeko turismo bulegoetan izandako bisitak
TTBB
MUNDAKA
BERMEO
EA
GERNIKA
ZUGASTIETA

2010

2011

11.695
21.806
2.376
54.524
1.417

14.830
26.359
2.639
60.745
1.051

2011ko bisitariak
2011

TTBB
TTBB
Gernika Eskualdea

GUZTIRAL 60.745

108.601

TTBB
Bizkaia

TTBB
EAE

515.782 1.195.215
Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa

Udalerri honek duen kokapen turistikoa, kultura mailan nabarmendua geratzen
da datuotan. turismo mailan Euskadin duen kokapenagatik, eskualde mailan
Touring a produktua garatzeko duen ahalmenagatik.

1

Gazteluatxeko informazio gunean erregistratutako bisitarien kopuruan(1.743) eta baselizan eta
inguruan zenbatutakoen (22.205) datuen desfasearen arrazoia da kontsultaren bat egiten dutenak
zenbatzen direla eta ez baseliza eta ingurua bisitatzen dituzten guztiak.
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Baliabide turistikoei bisitaldia 2010‐2011n:
Eskualde turismo bulegoen bisitari kopuruaren datuez gain, baliabide
turistikoen azterketak ere baliagarriak dira turistentzat zeintzuk diren
erakargarrienak jakiteko, hona hemen taula:
3.taula :eskualdeko Turismo Baliabideei bisitaldia
Baliabide turistikoak

2010

2011

Bakearen Museoa
Batzar etxea
Euskal Herria Museoa
San Juan de
Gaztelugatxeko Doniene

26.935
28.761
14.570

27.506
32.885
13.731

Guztira

22.505
70.266 96.627
Iturria: Gernikako Turismo Bulegoa
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Kontzeptu bion gaineko Interneteko biltzaileen datuak hartzen badira kontuan,
emaitzak ondokoak dira:
-

Urdaibai: 1.080.000 emaitza inguru ditu sarean.

-

Busturialdea: 677.000 emaitza inguru

-

Busturialdea Urdaibai: 323.000 emaitza inguru

Informazio horren arabera, aztertutako hiru aukeren artean, Urdaibai da
ezagunena eta bilatuena internauten artean, gainera ondoen jartzen dute
online bilatzaileek.
Eskualdea sustatzeko aukeratuko den marka turistikoak eta barruko eta
kanpoko merkatuetan izango duen tokiak, komerzializazio turistikoaren
irizpideak bete behar ditu eta momentuko sinergiak eta aukerak aprobetxatu
behar ditu kontsumitzailearengan indartzen jarraitzeko.
Dauden proiektuak:

Busturialdea Urdaibain Gernikan izaten dira batez ere baliabide turistikoei
bisitak.

Amaitzeko, Busturialdea‐Urdaibaiko sistema turistikoaren hainbat osagaitan
izango duten eraginagatik, Turismo Planetik jarraitu beharreko proiektu eta
planak daudela adierazi behar da.

Marka turistikoa:

Planak eta programak:

Eskualdea turismo alorrean kokatu, sustatu eta komertzializatzeko markarik
egokiena aukeratzeko iritzi ezberdinak daude.
Bi marka nabarmentzen dira: Urdaibai eta Busturialdea Urdaibai.
Eta komunikazio turistikorako elementua aukeratzeko honako alderdi hauek
izan behar dira kontuan:
-

Populazioak eta turismo merkatuak onartzea

-

Marka jomugaren egokitzapena eta zehaztapenak bat etorri behar du
produktuaren erabilerarekin.

-

Sarean duen harrera

-

Kokapenean izandako ibilbidea eta inbertsioa

-

Marketing estrategiekin egokia izatea

•

Eusko Jaurlaritza
o Euskal Turismoaren Marketing Plana 2010‐2013
o Euskal Turismoaren Berrikuntza eta Lehiakortasun Plana
2010‐2013
o Euskal Itsasaldeko Plan Nagusia
o Produktuen Garapen Planak (nitxoak, gastronomia, Santiago
bidea, MICE).
o Kultura Turismoaren Plana Euskadin, idazten ari dira.
o DOT Gernika Markina Lurralde Plan Partziala
o Euskal Itsasaldeko Arrantza Guneak GaratzekoPlana (IMK)
o Landa Garapena Plana (LGE)
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•

Bzkaiko Foru Aldundia
o Legegintzaldi Plana2012/2016
Urdaibai Patronatoa
o Urdaibai Biosfera Erreserba Kudeatu eta Erabiltzeko
Zuzendaritza Plana
o Urdaibai Erreserbako Jarduera Sozioekonomikoak garatu eta
Bateratzeko Plana
o Aurrikusitako Azpiegitura Proiektuak eskualdeko garapen
turistikoari zuzenean eragiten dioteak.
Busturia eta Sukarrieta arteko itsabidearen Proiektua

•

Autzagane eta Sollubeko tunelen proiektua (BFA).

•

Ibarrangelu Laga bidearen proiektua eta gauzatze plana

•

Biosfera Erreserbaren Patronatoaren sendabideen proiektua

•

Itsas Mugartearen Laga inguruan parkingak eraikitzeko Proiektua

•

Arrantzalearen Museoaren berrikuntza (BFA).

•
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FORMULAZIO ESTRATEGIKOAK

Proposamen estrategikoa, eragileen adostasun eta ekarpenen ondorio, honako
atal hauetan banatzen da:


Egitekoa



Urdaibai ikuspegia 2020.



Garapen Turistikoaren eredua



Balore eta oinarri inspiratzaileak



Eragiteko esparruak eta helburu estrategikoak

4.1. Turismoaren eta Lurralde Eragileen Misioa
Eragile bakar baten egitekoa zehaztea erreza izango litzateke; kudeaketa
turistikoaren buru den eskualdeko erakundearena esaterako, Urremendirena,
baina askoz ere aktore gehiagok hartu behar dutela parte uste da taldeko misioi
baten barruan helburu estrategikoak lortzen laguntzeko.
Busturialdean jarduera turistikoa sustatu, eratu eta dinamizatzea izango da
eragileen egitekoa, bakoitzak bere alor, eskumen eta ahalmenaz. Azken finean:
a) Sektore pribatua kudeaketan sartzea eta
b) Eragile eta erakundeek adostutako estrategia

4.2. Urdaibai 2020 Ikuspegia
Lan honek 2016 arteko helburuak ezartzen ditu eta aurre egiteko
jardunbideak, zabalik uzten du beraz, 2016‐2020 Turismo Plan berri bat
garatzeko beharrizana, momentua heltzen denean.
Eskualdearen Eredu Turistikoa gerora zehazteak, hurrengo Ikuspegia indartu,
erantzun eman eta nahi izatea dakar
" 2020an, Urdaibai ezinbesteko jomuga izango da Euskadira
datozentzat, kokapen anitza izango du eta turismo empresa heldua.
Eskualdean turismo sektoreak garrantzia handia izango du,
merkataritza eta ekonomia , kultura eta gizarte jardueraren parte
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FORMULAZIO ESTRATEGIKOAK

Turismoaren eta Lurralde Eragileen Misioa

izango da. Ingurumen jasangarritasunak, zerbitu gorenak eta
formakuntza jarraiak eta kaliateak bereiztuko dute”.

4.3. Eredu Turistikoa
Eredu turistikoak lurralde garapenaren eredua sustatu eta aurreratzen lagundu
beharko du Lurralde Ordenamenduaren Arauen berrikusketan zehaztuta
dagoenean eta bi ideia nagusi aipatzen dituenean:
1. Urdaibai Biosfera Erreserbaren eta Itsaso eta landa paisaia ikusgarrien
jarraipena. Orientabide estrategikoa da
kalitate eta lurralde
erakarpenaren elementu bereizgarria delako.
2. Bilbo ondoan eta Euskal Herriko garapen ardatzen inguruan dago.
Irisgarritasuna hobetzeak inguruaren erakarpena handituko du, batez
ere landa guneetan.
Beraz, eskualderako ordenamendu ereduak (analogiaz Gernika‐Markina Inguru
Eragilearekin) interloturen bidezko estrategian datzala, eskualde buruak
zerbitzu zentro moduan indartzean (Gernika‐Lumo eta Bermeo) inguruko
eskabideari erantzuteko ahalmenaz eta paisaiaren eta
ingurumenaren
kudeaketa aktiboaren garapen giltzarri lez.
Gainera, LTPak, Bizkaiko Foru Aldundiak onartu berriak, bigarren etxebizitzak
eraikitzeko mugak jartzen ditu, turismo mailan beste indargune bat aipatzen du,
hitzez hitz: “ urtean zehar bisitariak izatea sustatu behar da, ez bakarrik udan,
turistarik gehien datorrenean”
Eskualderako nahi den Eredu Turistikoa hainbat ezaugarrik zehazten dute:
-

Kontsumo turistikorako guztiz egokitutako lurraldea:
o

Proiektuen garapena jasangarria izango da ingurumenarekiko
eta bideragarria ekonomikoki

o

Bisitariaren harrera joera zabala da

o

Baliabideen
egituraketa izango du, higikortasuna eta
eskaintza masifikasiorik sortu gabe, bolumen kontrolatuekin
eta zerbitzu guztietan balore gehigarria eskainita.
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FORMULAZIO ESTRATEGIKOAK

Balore eta Oinarri Inspiratzaileak

o

Multiproduktuaren eta kalitatezko eskaintzaren alde jokatzen
da, argudio bide osagarriei jarraituz .

beharreko rola zein diren eta Lurralde Historikoko eta Euskadiko bestelako
eragileekiko hartuemanak.

o

Elkarte sare zabal eta ugaria du, eskualde garapenarekin

Beraz, denok onartzea, ulertzea eta konpartitzea beharrezkoa izango da, ze:

o

eta kudeaketa turistikoarekin konpromisua duena.

o

Eragileak, maila ezberdinetako buruak dira eta ualerrietako
eta eskualdeko turismoaren garrantziaz jabetzen dira .

Onartzea erabaki estrategikoa da, epe luzera jarraitu beharreko ibilbidea
markatzen duena..

o

Denak batera, udalerri turistiko batzuek han hemenkako
baliabide turistikoak dituztela kontuan izanda, elkarren
osagarri dira eta multzoari balore gehiagarria ematen diote.

o

.Eskaintza (kokapen geografikoa) eta
behineko banaketa) orekatuta daude.

o

Kultura eta paisaiaian bi errelaitate batzen dira (itsasoa eta
lehorra)

o
o

o

eskabide

(behin

-

Prposatutako eredu turistikoak, pe luzera ezarritako ikuspegia
arrazoitu, erantzun eta zuritu egiten du.

4.4. Balore eta Oinarri Inspiratzaileak
Eredu turistiko hau zehazteko hainbat balore eta oinarri izan dira kontuan:
-

Turismoa inbertsio elementutzat hartu behar da ez diru‐
laguntzak jasotzeko bide lez.

Lurraldearen koherentzia. Eredu turistikoak erabat koherentea izan
behar du gaur egungo eta etorkizuneko lurralde garapenekin. Turismo
eta lurraldearen arteko harremanak ekarreraginean oinarritu behar du,
sinergia positiboen oinarria baita.

-

Ohiko produkzio sistema bertikala zerbitzu osagarrien
kateatzea bertikalak ordezkatzea, denei balore gehigarria
emateko, produktu osoak zehaztuz.

Bisitariaren eta bertoko gizartearen harremana eta oreka.
Harremanak orekatua izan behar du, ez lehiarik, ez arazorik, ez
sortzeko, batzuen eta besteen artean.

-

Jasangarritasun ekonomikoa, soziala, ingurumen eta ondare.
Jasangarritasunak hainbat ezaugarri hartzen ditu, neurri politikoak,
sozialak eta ekonomikoak eta gizarte osoaren parte hartzea eskatzen
dute.

Sorkuntza eta berrikuntza landu, trebatu, erakarri eta
talentoari eusteko.

o

Zerbitzuen ekonomia, kalitatea eta ezagutza dira gakoak

o

Merkataritza nortasun propiodun eskabidera dago zuzendua.

o

Loturek eta eurok irekitzeak kanporako proiekzio zuzena
ahalbideratzen dute.

o

Lotura, erakarpen eta eredu izateak hurbileko turismo fluxuak
berbideratu ahal izateko. Donostia eta Bilborekin
hurbiltasunagatik eta konesio adar handi bati lotuta
daudelako (A8) eta Vitoria‐Gasteizekin jomuga osagarria
delako, eskaintzaren ezaugarriei dagokienez.

Proposatutako eredu turistikoak eskualdeak behar duen turismo mota
adierazten du, eraiki beharreko barruko harremanak eta turismoak bete

4.5. Eragiteko Esparrua eta Helburu Estrategikoak
Azterketa eta diagnostiko fasearen ondorioz eta zehaztutako eredu turistikoa
eraikitzen
aurreratzeko eta
proposatutako ikuspegia
ahalbideratuz,
jardunbide gaitasunak zehaztea ezinbestekoa da, eragile guztienak, Plan
Estrategiko honen arrakastaren arduradun guztienak Urremendi, udalak,
empresa sektorea, gizartea, eta bestelako erakundeak Aldundia, Jaurlaritza,
Ministerioak…).Esparruak zeintzuk diren ezartzea da kontua, datozen
urteetarako giza antolakuntza eta finantza ahalegin nagusien norabidea
markatzen duten bektoreak. Garapen eta zehaztapenarekin helburu
estrategikoak ezarri ahal dira.
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Proposatutako ikuspegiaren laburpenetik:
“Zehaztutako eredu turistikoari egokitutako jomuga turistikoa
(kalitatezkoa, ez gehiegizkoa, integratzailea, ekonomien sortzailea,
eraginkorra eta jasangarria), bertan ezarritako kudeaketa, eskaintza
eta kontsumo turistikoari esker
Taulan adierazten dira hiru erronka nagusiak, lanerako ardatz biak eta helburu
estrategikoak:

2020
Ikuspegia
“zehaztutako
eredu
turistikoari
egokitutako
jomuga
turistikoa
(kalitatezkoa,
ez
gehiegizkoa,
integratzailea
, ekonomien
sortzailea,
eraginkorra
eta
jasangarria)

Ragiteko
esparruak

Ardatz
estrategikoak

Helburu estrategikoak
2016
HE1>

KUDEAKETA
Prozesuak

LEHIAKORTASUNA

Kudeaketa integrala lortzea,
partaidetzan eta erakundeen
arteko adostasunean eta
jasangarritasunean oinarritua
HE2>
Urdaibaiko potentzial turistiko
guztia erabiltzea produktu eta
eskaintza turistiko bihurtzeko

ESKAINTZA
Prozesuak
MARKETING‐A
KONTSUMO
Prozesuak

HE3>
Maila guztietako marketing
estrategia azkarra ezartzea
(marka, eskaintza, salmenta
eta sustapena).

Planteamenduari erantzuna emateko, jardunbideak eta ekimenak planteatzen
dira, programetan eta planetan jasoko dira garapena eta geroko monitorizazioa
errazteko.
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JARDUNBIDE PROGRAMA 2012‐2016

Jarduera Turistikoaren Hitzarmena

5. JARDUNBIDE PROGRAMA 2012‐2016

azkarra eta euskal testuinguru turistikoan sartutakoa garatzea baizik (alderdi
batzuk estatutuko eta Europako proiektuekin bat etorriko dira)

5.1. Jarduera Turistikoaren Hitzarmena

Horretaz aparte, turismoak denon kontua izan behar du, populazioak berak
jasaten dituelako eraginak, gehienetan ezkorrak, jarduerak berak sortzen dituen
alderdi ezkorrak, zuzenean zein zeharka. Horregatik turismoak proiektu
bateratua izan behar duela eta eta ez sektore batena argi izan behar da.
Horrela bada, aisialdi edo oporretako turismoak suposatzen duen ideia berrian
aurreratu behar da eta ahalik eta gizarte, empresa eta erakunde konplizidade
handienarekin. Honekin batera, krisi ekonomikoa eta finantzieroak mundo
osoko azpisektore ekonomikoaren balorearen kontzientziazioa ekarri du, guztiz
zeharkako jarduera da, multisektoriala eta eskualdean oraindik sendotu gabe
dago. Baina krisi ekonomikoak politika publiko askoren jarduna alda lezake

Turismo Plan Estrategiko honi lotutako helburuetako bat eskualde jomugaren
erakunde eta eragile turistikoen arteko harreman espazioak ugaritzea da,
akordioak eta lankidetza hitzarmenak ezartzeko plangintza, sustapen eta
kudeaketa ahaleginak koordinatzeko. Gaur egun jomugaren plangintza,
sustapena eta kudeaketa hobe eta eraginkorrerako erakundeen arteko
lankidetza esparruak eta hitzarmenak daude., Basquetourrekin duen
Urremendiren Lankidetza Protokoloa bezalako akordio eredugarriak daude,
bere bidez, sektorearen lehiakortasunerako eta produktu turistiko nagusiak
garatzeko jarduerak egituratzen dira. Lankidetza eta adostasun espazioak
zabaldu, hobetu eta jarraitzeak jomugaren egituraketa hobetzen du.
Baina lankidetza espazioak ez dira bakarrik kanporanzkoak, harreman publiko
eta pribatuan oinarrituriko barne lankidetza ere badago, non mahaien
funtzionamendua aztertu eta lan dinamikak sustatu behar diren.
Sektore publikoari dagokionez, Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia
Bizkaiko Foru Aldundia, jomuga hau osatzen duten hogei udalerriak eta
Erreserbaren Patronatoa dira kankidetzaren eragile eta erakundearen
arduradun nagusiak. Talde lanean aritu behar dute.
Eragileon eta noizean behin parte hartzen dutenen egituraketa iraunkorraren
(higikortasun eragileak, Itsaso esparruen kudeatzaileak, baso jabeak eta beste)
buruzagitza Urremendik du, eta jarduera turistikoaren kudeaketa integralagoa
eta koordinatua bideratu behar du,, gaitasun berriak identifikatzea, produktu
berrien garapena, baita komunikazioa eta zabalkundea ere ahalbideratu behar
ditu.

5.2. Jarduera turistikoaren lekua
Turismo Plan honen eragile eredu bezala URREMENDI Landa Garapenerako
Elkartea dago, eskualdeko jarduera turistikoaren ikaste prozerensu, sendotze
prozesuaren eta profesionaltasunaren buru.Gainera, kontua ez da dinamizazio
Turostikoaren Plan baten eguneratzea burutzea, estrategia berri erabilgarria,

(dirulaguntzetan oinarritua)
eta
sektore pribatuko jokabideak (egin
diezadatelakoan oinarrituak) Krisia lan konpartitu eta kudeaketa jardunen
aldeko apostuaren pizgarria izan behar du.
Etorkizunera eta turismo hazkundeko urte askoren ondoren, turismoaren
kudeaketa, komunikazioaren garrantzia eta jardueraren gizarte pedagogía
aztertzeko ordua da, barruko konplizidadeak eta kanpo eragileak bilatzeko
ordua; hausnartu eta lurralde eskaintzaren behin behineko deskonzentrazio
aukerak proposatu behar dira, eskabidea egokitu eta kalitatea eta balore
erantsiaren aldeko apostua den inguru osoaren hobekuntza moduko gai
handiak aztertzea beharrezkoa da.
Beraz, aukera eta erronka testuinguru honetan, jarduera proposamen
JASANGARRIA ETA BIDERAGARRIA planteatzen da.

5.3. Jarduera Programaren Egituraketa 2012‐2016
Ondoren, Jarduera Programa 2012‐2016 aurkeztuko da,, diagnostikoaren eta
formulazio estrategikoaren ondoriozkoa, aurre zirriborroak aurkeztu diren
hainbat mahai eta forotan parte hartu duten eragileek komunean ipini eta
adostutakoaren ondorioa.
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Programa landua da, lanerako ardatz nagusi bitan banatuta (kudeaketa eta
marketinga) 43 jardunbide ditu, 9 programatan, 3 helburu estragikoren
ingurukoak eta 2020ko ikuspegi zehatzerantz zuzenduak.

ORRIA 23 / 75

JARDUNBIDE PROGRAMA 2012‐2016

Helburu estrategikoak

Programa honen esparruan eta jomugaren egituraketa hobetze aldera, lanerako
bi ardatz nagusi jarraitzea proposatzen da:
‐

Kudeaketan, lurraldeko eragile inplikatuen parte hartzea eta
jomugaren hobekuntza sustatuz.

‐

Produktu turistikoak sortu eta jomuga eta komertzializazioa
sustatzea. Programa bakoitza helburu estrategiko bati dagokio.

Programa eragilea
URREMENDI
P1>
Turismo kudeaketa eta
lurraldearen hobekuntza eta
sendotzea
ERLAZIOA
P2>
Eragile publiko eta pribatuen
arteko harremanen
instrumentalizaziorako programa

LEHIAKORTASUNA

Programa bakoitzak jarduera zehatzak ditu.
HE1>
Kudeaketa osoa
lortzea partaidetzan,
erakundeen arteko
adostasunean eta
jasangarritasunean
oinarritua

SEKTOREA
P3>
Empresa sektorearen indartze
programa
POPULAZIOA
P4>
Gizarte eta sektore sentsibilizazio
eta komunikazio Programa
.
JOMUGA
P5>
Urdaibai.jomugan eragiteko
programa
JASANGARRITASUNA
P6>
Jomuga turistikoaren
jasangarritasunerako programa

MARKETINGA

Hona hemen 9 programak eta euren helburu eragileak:

Jarduera Programaren Egituraketa 2012‐
2016

2.Taula‐ Helburu estrategikoen eta programa eragileen arteko erlazioa

E

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES

HE2>
Urdaibairen ahalmen
turistiko osoa
eabiltzea, produktu
eta eskaintza turistiko
bihurtzeko.
HE3>
Maila guztietan
marketing estrategia
azkarra ezarri (marka,
eskaintza, salmenta
eta sustapena)

KOKAPENA
P7>
Marka, kokapen eta
sustapenerako programa osoa

ESKAINTZA
P8>
Eskaintza multiproduktoa
eraikitzeko programa
.
KOMERZIALIZAZIOA
P9>
Komertzializazio prozesuen

Helburu eragilea
Turismoaren kudeaketa, harrera eta
sustapen egiturak egokitu eta sustatzea,
baita finantziazioa hobetu eta
bermatzea
Erakunde publikoen eta sektore
turistikoko eragileen artean akordio
ongarri eta azkarren esparruak eta
harremanak ezartzea
Zerbitzu gorenak eman eta kalitatezko
eskaintza
sustatzeko
eragileen
profesionaltasuna
eta
trebakuntza
sustatu.
Populazioaren onarpen handiagoa,
lurraldearen preskritore gisa partaidetza
lortuta.
Jomuga turistikoaren
eremua eta
sinbolismoa
sutatu, azpiegiturak
egokitzea jomugaren eta ekipamenduen
egokitasuna sustatuta.
Ingurumen jasangarriaren irizpideak
integratzea
plangintza
turistikoan,
lurraldearen
kudeaketa osorako
mekanismoak ezarrita.
Marketing politikak eredu turistiko
berriari egokitzea, irizpide berriak sortu
eta tresnak diseinatuta jomugaren
sustapen osoa ahalbideratzeko.
Produktu turistikoak era berrietara eta
eskabideetara egokitzea, ezarritako
garapen turismo berriarekiko eskaintza
garatuz eta sektorearen partaidetza
lortzea eragileen papera eta ardura
identifikatu,
trebatu
eta
heziz
jomugaren eskaintza eraikitzeko.
Parte hartzen duten eragileak zuzendu
eta laguntzea (bertoko eta kanpoko)
eskualdearen komerzializazio eta

Busturialdea-Urdaibai Turismoaren Plan Estrategikoa
URREMENDI / LANDA GARAPEN ELKARTEA - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL

E

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES

Helburu estrategikoak

TXOSTENANRE DATA: URTARR2012

Programa eragilea
sustapenerako programa

TOMO II / ESTRATEGIA TXOSTENA

Helburu eragilea
fidelizazioa programak.

Programen egituraketa eta jardueren azken erabakia adostasun, gurari, ikuspegi
oso eta transbersalitatean oinarrituko da
Jarduera bakoitzaren ardura eta sustapena URREMENDIrena izango da, nahiz
eta garapenaren eskumen zuzenak beste eragile batzuenak izango diren.
Jarduera bakoitzak helburua, deskripzioa, eragile arduradunak, parte hartzen
duten eragileak eta betetzeko epeak ditu.

5.4. Jarduera Planaren garapena 2012‐2016
Ondoren, aurrikusitako jarduera guztiak garatzen dira, lehentasunaren arabera
eta zehatz mehatz.
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Jarduera Programaren Egituraketa 2012‐
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P1.‐ Urremendiren baliabideak eta ahalmenak egokitzeko Programa

HELBURU ERAGILEA: turismoaren kudeaketa, harrera eta sustapenerako egiturak egokitu eta sustatzea, baita finantziazioa honbetu eta bermatzea ere.
Plan Estrategiko hau eskualderako aukera eta erronka da batez ere aginte eredu berria ezartzeko, eskualdean hainbat alderdi sozioekonomikoen arteko erlazioaren egituraketa
sendotzen jarraitzeko. Eskualdean hainbat kudeaketa alorretan presentzia nabarmenagoa izateko. Baina kanporantz ere bai, irudia eta errekonozimendua hobetzen jarraitzeko
Euskadiko sektore turistikoan, baldin eta Plan Eragile honetan dauden alderdiak arrakastaz betetzen baditu (CET ezartzea,hitzarmen publiko/pribatua, aparteko baliabide
turistikoenaprobetxamendu osoa)
Helburua lortzeko Urremendik giza baliabidez hornitu behar du gaitasun nahikoa bermatzeko. Gaur geungo laguntza publikoekin kosteen zati handi bat ordaintzen da, nahiz eta
baliabideon eskuragarritasuna kanpoko laguntzen inbertsio propiorantz zuzendu behar den, eta eskualde osora, giza baliabideetan kofinantziazio publiko pribatua lortuta,
Eskualdearen garapen turistikorako baldintza nagusietako bat bezala.
Jardunbideak

Jarduerak

A.1.1
Urremendiren nagusitasuna sendotzea
eskualdean aginte eredu berrien bidez

- Jarduera, lana eta Urremendiren eskumenaren gaineko barne komunikaziorako mekanismoak
garatzea
- Lankidetza Batzordearen bidez gobernantza konpartituaren eredua ezartzea

A.1.2
Urremendiren barne lanerako egitura
zehaztea

- Turismoaren Plan Estrategika burutzeko beharrezko baliabide eta zerbitzuen kontratazioa eta
azpikontratazioa

A.1.3
Eskualdean burutuko diren jarduera
turistikoen finantziazioa

- Urremendiren egitura eragilearen finantziazio mekanismoa ezartzea
- Plan honetan dauden kudeaketa jardueren finantziazioa hobetu eta bermatzea

Lehentasuna
Handia

Handia

Handia
Ertaina

Gauzatzea
Komunikazioa/
Administrazioa/
kudeaketa Plana

Administrazioa /
kudeaketa
Administrazioa/
kudeaketa
Administrazioa/
kudeaketa

Sustatzailea
Urremendi

Urremendi

Urremendi
Urremendi

Descripción de las acciones

A.1.1.‐ Eskualdean Urremendiren nagusitasuna sendotzea aginte eredu berrien bidez
Eskualdean turismo gobernantza zuzen betetzeko, eragile bakoitzaren rolak eta eskumenak ezarri eta mugatu egin behar dira, neurriko koordinazioarekin, eskualdeko egoera
ekonomikoa eta soziala hobetzeko beharrezko jarduera multzoa aurrera ateratzea bermatuko duena.Urremendi Landa Garapenerako elkarteak hartzen du agintea eskualdeko
kudeaketa turistikoan eta bere lana osotasun baten barruan burutzen du, zentratuta eta ardura tekniko eta politikoak onartuta; jomugaren kudeaketa turistikoan eta
eskualdearen kudeaketan eredugarria da, udal guztiak batzen dituen elkarte egituratua da, estatututetan biltzen du landaguneetako jardueraren sustapena, basogintza ere bai,
landa izaera handia baitu (basogintza guneak erabat landa izaera dute) gainera,Turismo lankidetza erakundea den Basquetourren onarpena du . Agentzia honekin lankidetza
hitzarmena sinatu du. Hala ere, zenbait alde sendotu egin beharko ditu, kanpo irudia esaterako, hirugarrenekin duen harremana hobetuta edota bestelako barne jarduerak
burututa kudeatzen dituen sektore sozioekonomikoen arteko sinergiak kateatzeko, baita barne kohesioa lortzeko ere, horretarako barne interesak batu, proiektu endogenoak
edo taldekakoak koordinatu eta sustatuta, joera baikor batez..
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A.1.2.‐ Urremendiren lanaren barne egituraren dedfinizioa
Urremendik, Plan Estrategikoak eskatzen duen beharraz ez ezik jomugaren eta eragile turistikoen eguneroko kudeaketaz arduratzeak , lan zama handia ematen dio, eta lan talde
teknikoa indartu behar du, egituran integratutako neurriak hartuta, erabakiak hartzeko eta buru izateko eta ekimenak ezagutzeko, eskualdean zein beste inguru turistiko
batzuetako proiektu eta jarduerak ezagutzeko (Euskal Itsasaldea, Bizkaia, EAE…) lagunduko diona. Baliabideak baditu nagusitasunez egingo du lan, hurbiltasunez eta lurraldeko
eragile turistikoekin jokatuko du eskualdeko lan mahietako sarean beharrezko koordinazioarekin (Turismo Mahaia, Mahai Teknikoa eta izango diren mahai azpisektorialak)
Beraz, langilego propioa behar du, Eskualdearen dinamizazio turistikoan baino lan egingo ez duena.
Horregatik, eta 2012 legegintzaldirako, jomuga kudeaketarako tekniko bat kontratatzea gomendatzen da, bere lan nagusia Turismo Plan Estrategiko hau betetzea izango da eta
lurraldeko eragileen arteko harremanen ardura (mahi azpisektorialak egituratzea izango du lehentasuna) Pertsona horren profilak honako baldintza hauek bete beharko ditu:
-

-

Formakuntza eta ezagutza espezifikoak:
-

Unibertsitateko ikasketak

-

Euskararen ezagutza. Ega, edo Administrazioko Hizkuntz eskakizuna beharko du.

-

Ingelesaren eta frantsesaren ezagutza ertaina

-

Gida baimena eta autoa

-

Tresna informatikoen ezagutza: Office ingurua (Word, Excel, PowerPoint, Internet eta Outlook).

Kontuan hartuko da:
-

-

Busturialdea‐Urdaibai jomuga turistikoa eta bertako enpresa/profesional sarea ezagutzea

-

Udal funtzionamenduaren ezagutza

-

Ingelesa eta frantsesaren ezagutza: ahoz eta idatziz

-

Europear Batasuneko beste hizkuntza baztuk ezagutzea, ahoz eta idatziz

-

SICTED y MACT.metodologien ezagutza

Aurretiazko eskarmentua:
-

Gutxienez 5 urteko eskarmentua turismo teknikari, Administrazio edo erakunde publiko/pribaturen baten edo turismo arloan eskumena eta sektore turismo
enpresariekin harremana den baten.

-

Gutxienez sei hilabeteko esperientzia turismo bulego, informazo turistiko guneetan edo turismo gida.

-

Honako hau ebaluatuko da:
- Busturialdea‐Urdaibain turismo enpresariekin lan egindakoa
- Jomuga turistikonen lehiakortasunaren hobekuntzan lan egindakoa
‐ SICTED plataformaren kudeaketan lan egindakoa
- Ostatu, pentsio, apartotel, kanping, landaetxe… publiko edo pribaturen batean harrera zerbitzuan lan egindakoa

2013an bigarren tekniko bat hartzea izango da egokia jomugaren lehiakortasunari dagozkion jarduerak burutzeko (kalitatea, formakuntza, berrikuntza eta irisgarritasuna)
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Basquetourrek sustatzen dituen lehiakortasun programaen bidez. Pertsona horrek bete beharrekoak:
-

Formakuntza eta ezagutza espezifikoak:
-

Unibertsitate titulazioa (Diplomatua/ lizentziatua)

-

Euskal Sektore Turistikoaren empresa sarearen ezagutza

-

Ezagutza informatikoak: Internet, tresna ofimatikoak (Word, Excel, PowerPoint, GoogleDoc).

-

Euskararen ezgautza baloratuko da

-

Bidaiatzeko libre izatea

-

Kalitate programetan trebatua izatea.
‐ SICTED eta MACT metodologien ezagutza izatea gomendagarria.
‐ Kalitate kudeaketan masterra, kaliatearen kudeaketa ereduen ezagutza(Q turistikoa, ISO 9001, EFQM…)

‐

Praktika onetan eta TIC trebakuntza:
‐ TIC. Eskumenak

‐ Gomendagarria Berrikuntzaren Kudeaketa Masterra, TIC kudeaketan Executive Masterra, Informazio Sistemen Zuzendaritzan Masterra, Segurtasunean
masterra…
-

Eskarmentua:
-

2‐4 urteko eskarmentua aholkularitza edo laguntza teknologikoan, eta kalitatean turismo enpresariei

2014ra atzeratu da esperientzia, playgrounds, zirkuituen eta Euskal Turismo Agentziarekin urtero sinatzen den produktuen protokoloa garatzeko teknikoa hartzea.
Pertsona horrek bete beharrekoak:. El
-

-

Formakuntza eta ezagutza espezifikoak::
-

Unbertsitate titulazioa (Diplomatua edota Lizentziatua)

-

Euskal Sektore Turistikoaren enpesa sarearen ezagutza

-

Ezagutza informatikoak: Internet, tresna ofimatikoak (Word, Excel, PowerPoint, GoogleDoc).

-

Euskararen ezgautza baloratuko da.

-

Biaiatzeko libre izatea

-

Graduondokoak:(MBA edo Marketing masterra) edo Marketing edo Produktuen garapenen titulu espezializatuak, turistikoak edo ez.Marketing produktu

Eskarmentua:
-

Gutxienez 4 urteko eskarmentua Produktu garapenean edo zerbitzu sektorean Marketing esparruan; sektore turistikoan duen eskarmentua baloratuko da baina
ez da bete beharreko baldintza.

-

Jomugaren kudeaketa eta sare publikoaren ezagutza, bai eskualdekoa bai udalerrietakoa.

Busturialdea-Urdaibai Turismoaren Plan Estrategikoa
URREMENDI / LANDA GARAPEN ELKARTEA - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES

LEHIAKORTASUNA
URREMENDI

TXOSTENANRE DATA: URTARR2012

>

TOMO II / ESTRATEGIA TXOSTENA

ORRIA 28 / 75

JARDUNBIDE PROGRAMA 2012‐2016

Jarduera Programaren Egituraketa 2012‐
2016

P1.‐ Urremendiren baliabideak eta ahalmenak egokitzeko Programa

Kasu bietan, (lehiakortasunerako zein produkturako) eta langilerik ezean edota lan zama dauden giza baliabide betetekoa baino handiagoa denean, kanpoko zerbitzuak
kontratatuko dira beharrizank asetzeko.
A.1.3.‐ Eskualdean burutuko diren jarduera turistikoen finantziazioa
Gaur egun, Urremendik turismo alorrean burutzen duen lana eskualdeko udalen artean banatzen da kuota sitema baten bidez, kuota fijo bat batu, herenka kuota aldakorra
(bisita, inbertsio eta empresa turistikoen araberakoa) eta hirugarren bat SICTED. Programan parte hartutako enpresen araberakoa. Turismo bulegoa duten udalerriek ez dute
kuota aldakorra ordaintzen (bisitariari dagokiona) Kuota sistemaren osagarri legez, Eusko jaurlaritzako eta Bizkaiko Foru Aldundiko dinamizazio turistikorako eta sustapenerako
diru‐laguntzak daude.
Beti eta salbuespen gabe, Planean dagoen edozein jarduerak finantziazio segurtatua izan behar du (berea edo kanpoko eragileena) urteko antolaketa gastu orokorretatik kanpo
(udala edo eskualdea)
Gastu nagusietako bat datozen urteetan ordaindu beharreko Urremendin sartuko diren langile berriena izango da, tresna beharrezkoa eta ezinbestekoa da Urremendik
gizabaliabideak izateko Eusko Jaurlaritzaren laguntza. Euskadiren lehiakortasun turistikoa sustatzeko laguntza da, 2011ko uztailaren 13ko Aginduak arautzen du, eta beste
helburu batzuen artean (kokapena, esperientzien edo zirkuituen garapena) egituraketa eta kudeaketa autonomoa lortu nahi da eskualdeko turismo erakundeen artean, baita
eskaintza turistikoaren kalitatea eta dibertsitatea handitzea ere, kontratazio gastuak diruz lagunduta (soldata gordina eta gizarte segurantza) %85 edo langileriaren asistentzia
teknikorako gastuak %50. Beraz, dinamizazio turistikorako agindua indarrean dagoen bitartean, ez da ahalegin handia Urrmenediren egituran 3 turismo teknikari mantentzea,
kostuaren laguntza %85 delako (soldata eta Gizarte segurantza) Hala ere, krisi egoera honek eta maila politikoan laguntzen aginduaren behin‐behineko aldaketaren aurrean,
eskualdean turismoaren garrantziari buruzko kontzientzia handiagoa lortzen ez den bitartean laguntza ekonomiko gehiago jasoteko, tekniko bakarra izango da (jomugakoa)
zuzeneko kontratzaio bidez,lehiakortasun eta produktu teknikoen teknikoak ordea, kanpoko azpikontratatuak izango dira.
Baina pertsonalaren gastuak ez ezik Plan honetako jardueren ondoriozko gastuak ere aurrikusi behar dira edo etorkizunerako interesgarriak gerta litezkeen beste hainbat.
Horretarako, kuota sitema mantentzeaz gain, Urremendik bestelako egintzak baloratu beharko ditu Plan Estrategiko honetan zehazten diren marketing eta kudeaketa jardueren
finantziazio bideak lortzeko.
Urtero, Urremendik urteko Jarduera Plana burutuko du eta gastu aurrikuspena eta finantziazio proposamena izango dira bertan.
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HELBURU ERAGILEA: Jarduera turistikoaren garapena bermatzea eragileen jarduerak koordinatuta (publiko/pribatu).
Eskualdeko jarduera turistikoaren garapena kudeaketa publikoan arteko erakunden arteko lankidetza bitartez emango da, inplikaturiko administrazioen eta sektore pribatuen
artean, ibilbide luze eta profesionaltasuna badu ere, ez baitu ia urrerapausorik eman interesak benetan batzeko.. Horrekin batera, udal korporazioek espazio publikoen
kudeaketan duten papera onartu behar dute, ikuspuntu zabalean, baliabideak sartuz, defizitei aurre eginez, higikortasun, mantenimendu eta kontserbazio egoera bihurtuz
seinalizazio edo ibilbide turistikoak eta inguruak edertuz. Planteatutako Eredu Turistikoa buruzagitza publikoan eta konpromisu pribatuan oinarritzen da, beraz, Plan honek
beharrezko tresnak izan behar ditu bultzada hori lortzeko eta konplizidade, interes bateratu eta ekimen lankidetza ahalbideratzeko. Horrela, eskualdeko politika turistikoa
berritu egingo da, partehartzaileagoa izango da eta eragile pribatuek eraikiko dute..
Gainera, programa honetan eskualdetik kanpoko erakundeen eta eragile turistikoen arteko harreman guneak sustatzeko neurria ere badago. Kanpoko eragileek jomugan
eragina dutenak eta plangintza, sustapen eta kudeaketa ahaleginak koordinatzeko lankidetza hitzarmenak eta beharrezko akordioak ezartzen dituztenak.
Guar egun,lankidetza esparruak egon badaude (hitzarmenak edo akordioak) jarduera turistikoaren hobekuntza eta bultzada bideratzen dutenak, baina zabaldu egin behar dira
edota beste batzuetan,lan esparruei jarraipena eman jomugaren kudaketa, sustapena eta plangintza eraginkorragoa burutzeko.
Turismoa kudeaketa publikoaren arlo batzuetan eragina duen zeharkako jardueratzat hartzen da (hirigintza, gizartea, ekonomia, ingurumena) beraz eragile publikoen
koordinazio integratua eta zeharkakoa beharko da. Horretarako, elkarrizketa eta eragileen arteko komunikazioa baimenduko duten mekanismoak ipini beharko dira martxan
neurriak eta egintzak adostu eta jomuga honetan jarduerak hobetzeko.
Jardunbidea
A.2.1
Herriko plangintza estrategikoan turismoa
sartzea

Egintzak
- Herriko administrazioko arduradunen sentsibilizazioa
- Hirigintza plangintzan turismo kontuan hartzea
- Mahai Teknikoaren bidez, kudeaketaren barne funtzioen banaketa eta koordinazioa

A.2.2
Eagile turistikoen artean funtzioak banatzea

- Turismo Mahaiaren birformulazioa
- Mahai azpisektorialak sortzea sustatu

A.2.3
Politika turistikoan eragile estrategiko bezala
sektore pribatua indartzea
A.2.4
Komertzio sektorea dinamizatzea jarduera
turistikoaren eragile osagarri lez.
.
A.2.5
Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko foru
Aldundiarekin lankidetza jarduerak

- Sektore pribatuko talde eta elkartei laguntza
- Empresa elkarkidetza sustautu, alde komertziala barne

Lehentasuna
Handia
ertaina
Handia
Handia
Handia
Handia
Handia

- Komertzio sektorearen sentsibilizazioa

Ertaina

- HItzartutako egintzak taldekatu eta garatu.

Baja

- Turismo Lankidetza erakundearen garapen osoa, Komertzio eta Turimo azpikontseilaritzaren
aginduez bat.
- Erakunde biek garatzen dituzten plan, programa edo ekintzetan lankidetza

Gauzatzea

Sustatzailea

Komunikazio Plana

Urremendi

Administrazioa /
Kudeaketa
Administrazioa /
Kudeaketa
Administrazioa /
Kudeaketa
Administrazioa /
Kudeaketa
Administrazioa /
Kudeaketa
Administrazioa /
Kudeaketa
Komertzio Dinamizaio
Plana

Herriko asministrazioa
Urremendi / Turismo
bulegoak
Turismo Mahaia
Urremendi
Urremendi
Sektore turistikoa
Urremendi

Administrazioa /
Kudeaketa

Sektore komertziala

Handia

BQTR
protokoloa

Urremendi

Handia

Eusko

lankidetza

Jaurlaritza

eta

Urremendi
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Foru Aldundiaren planak

A.2.6
Bilbao Turismoarekin lankidetza jarduerak

- Bilbao Turismo eta Bizkaiko Foru aldundiarekin akodioa eta erakunde hitzarmena.
- Eskualdeko eragile pribatuen eta hirikoeragileen arteko lankidetza

A.2.7
Lankidetza jarduerak bestelako eragileekin

- Bien intereserako edo lurraldeko jardueren garapenean, lankidetza eta laguntza herriko
erakundeari.

Ertaina
Ertaina
Ertaina

BI2 estrategian
hartzea
Administrazioa /
Kudeaketa
Eskualdeko
Estrategikoa

parte

Urremendi
Sektore pribatua

Plan

Urremendi
/herriko
asministrazioa

Descripción de las acciones

A.2.1.‐ Herriko plangintza estrategikoan turismoa sartzea
Jardunbide honen bidez, Planaren arrakastarako ezinbestekoa udal korporazioen babesa sartzea prozesuan. Turismoa jarduera garrantzitsu lez hartzea udalek betebehartzat
hartu behar lukete, turismoa bera aintzat hartu eta haren behrrizanak eta ondorioak udal kudeaketan eta plangintza politikan ezarri. Eragina ez du lurraren ordenamenduan
bakarrik izango, espazio publikoen mantenimendu eta kontserbazioan eta azpisektore ekonomiko honi lotutako enpresa proiektuei zerbitzu publikoak eman eta lguntzean ere
izango du.
Turismoaren garrantzia barneratzeko Urremendik udal ordezkarienganako sentsibilizazio jaduerak burutu beharko ditu euren kudeaketan Plan honetako jarduerak sar ditzaten
zeintzuen eskumena herri administrazioarena baita.
Udal bakoitzak hobetu eta integratu beharko du bere herrian jarduera turistikoa. Espazio horien barneratze turistikoak (hiri eta landaguneak) hurbileko aisialdirako erabilera
espazio publikoena, barne higikortasun zerbitzuak, bigarren mailako egoitza zerbitzuen garapena, aisialdirako eskaintza, kirola, kultura eta jolasen eskaintza baita gune
historiken eta leku berezien ondarea berreskuratzea ( portu, hondartza batez ere) ere hartzen ditu. Azkenik, udalek tratatu beharreko gaia paisaia ahalmen handiko inguruak
jagon eta tratatzea (ibar paseoak, paduraren ondokoak) da.
A.2.2.‐ Eragile turistikoen arteko funtzio banaketa
Urremendiren egituran langileak sartzen jardungo bada ere, eskualdeko kudeaketa turistikoan hainbat gizabaliabidek hartzen du parte, ibilbide luzeko teknikoak, gaitasun
handikoak eta sektorearen eta eskualdearen errealitateren ezagutza handia dutenak.
Gaitasuna aprobetxatu egin behar da prozesu guztietan (plangintza, baliabideen kudeaketa, enpresen arteko harremana, turista eta bisitariekiko harremana, fidelizazio eta
etenbako hobekuntza prozesuetan…) Urremendik eskualdearen ikuspegi unitarioa du eta berak planteatu behar ditu lankidetza planak eta turismo alorrrean diharduten
teknikoen arteko funtzioen banaketa (bereak eta udal teknikariak).
Gainera, Mahai Teknikoak jarduera indartu egingo du, Turismo Mahaiaren kontsulta organu izateaz gain, jarduerak alderatzeko foroa eta eskualdeko turismo teknikoek batera
burututako jardueren koordinazio organu izan daiteke. informazio eta gomendio turistiko estrategia burutzea proposatzen da informazio turistikorako protokoloak zehazteko,
berritzaileak, eskabideari harrera egokiagoa emateko, bisita proposamenak ezarriz, denborari egokituak, norbanakoen interesari, espazioen saturazioar…
Orain arte komunikabideak eta lan bideetan eman dira aurrerapenak, Turismo Mahaia bezalakoetan, eragingo duten esparruan garapen turistiko osoari loturiko proiektu eta
ekimenen plangintza, betetze, jarraipen eta ebaluazioan partaidetza eta lankidetza emateko.
Mahairen esparru teorikoa egokia da, baina eduki eta dinamismo handiagoa eman behar zaio.Gainera, estrategiatzat hartzen da Biosfera Erreserbaren Patronatoa foro honetan
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LEHIAKORTASUNA > HARREMANA
sartu eta parte hartzea.

Lurraldearen plangintza eta kudeaketan eragaile aktiboa delako eta Turismo Jasangarriaren Gutun Europearra eartzeko prozesuaren arduraduna izango da.Bestalde, Turismo
Planaren aurrerapen‐ aurkezpenean organismo horrekin izandako batzarrean patronatoko arduradunek erakunde horren Batzan parte hartzea eskatu zioten.Uremendiri.
Mahai azpisektorialek, hau da, eskualdeko azpisektore turistikoko enpresak batzen dituzten enpresek jomugaren estrategiak ezagu ditzaten alor turistikoan, eta bestetik,
Turismo Mahaian hobetzeko proposamenak aurkez ditzaten oraindik eskualdean garatu ez direnak.. Garapen ezaren arrazoiak ( sektorea atomizatzea) asko dira.
Jomugaren kudeketa teknikoa izango denaren lana izango da udal mahaiak integratzea, eskualdeko azpisektore mahai berriak osatzeko eta jomugaren kudeaketa
administratiboa hobetzeko. Aurretik sektorea gutxienez 5 mahaitan banatzea proposatzen da, honako hauek batuko dituztenak:
‐

Jatetxeak, tabernak, kafetegiak eta ardandegiak.

‐

Osatuak, landaetxeak, nekazal turismoa eta kanping‐a

‐

Zerbitzu turistikorako enpresak (turismo aktiboa, gidak…)

‐

Museoak eta Interpretazio zentroak.

‐

Merkataritza jarduera/ artikuluak salgai.

Jomuga teknikoaren
funtzioak,
bakoitzak ordezkari bat izango du.

eragileak

mobilizatu

eta

administrazio

lanak

eta

dinamizazioa

laguntzea

izango

dira

(deialdia

eta

idazkaritza)

A.2.3.‐ Sektore pribatua indartzea turismo politikaren eragile moduan
Jomuga turistikoaren diseinuan arlo guztiek parte hartzeak (erakunde, gizarte, empresa) Planak markatzen dituen helburu eta estrategiak bermatuko ditu. Guztiak sistema
turistikoko eragile guztien lankidetza eta konpromisu etenbakoa suposatzen du.Urremendik egin behar duen ahalegina lehen aipatu da, bai eskualdearen buruzagitzan, bai,
azpiegiturak indartzean, baina LGE honek ez ditu bakarrik eman behar pausoak, empresa sektoreak ere bai, eskualdearen aukera eta proiekzio aukerak aprobetxatu behar ditu.
Barruan lan metodologia garatu da eta tresna teknikoak (Turismo Mahaiak) kudeaketa bateratuko prozesuak definitu ahal izateko, baina hitza duten guztiek izan behar dute
indarra, lanerako gaitasuna eta barne kohesio.
Gaur egun, lankidetza publiko‐pribatua ahula da, ze::
‐

Ekarpen ekonomiko publikoa ez da baloratzen eta pribatua, ostera, gainbaloratzen da eta sektore pribatua mesfidatsu agertzen da ekarpen ekonomikoak egiteko.

‐

Enpresarien profesionalatasun maila ezberdinak daude eta era berean, kudeketa publikoaren eraginkortasunaren gaineko iritzi ezberdinak

‐

Sektore pribatuak ikuspegi praktikoa eta kudeaketan eragilea eskatzen du ez estrategikoa, gainera, boterea duenaz ez da sarri beti fidatzen, orduan publikora jotzen du
helburuak bete ez, eta betetzeko. eta azkenik, gastu publiko, zerga eta zerbitzuen koste kontzeptuen gaineko nahasketa dago.

Urremendik esfortzu ikaragarria beharko du horrelako planteamenduak apurtzeko eta kudeaketa publiko‐pribatuan aurrerapenak lortzeko elkarrenganako konfidantzan,
adostasunean eta plangintza prozesuetan parte hartzean (Turismo mahaia) kudeketa boterea banatzean eta diru publikoa eta pribatua ematean.
Guar egun eskualdean badago empresa asko batzen dituen elkartea, Turdaibai, 2006an sortu zen sektore turistikoko empresa pribatuak batuz (ostatu, jarduera eta zerbitzuak)
Urdaibairen iruudia kalitezko jomuga turistiko bezala sustatzeko izpirituaz batu ziren. Estatutuetan jardueren eta interesen koordinazioaz gain eta osatzen duten enpresei
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babesa emateaz gain, helburu orokorragoak ere badaude (jasangarritasun kultura sustatzea, turismo jasangarria sustatzea, garapen turistikorako planak betetzea).
Uremendik positibotzat jotzen du elkarte hori eta urte hauetako ibilbidea. Sektorean aurrerapausuak eman dira interesen alde denak abtera egiteko eta jarduerak
koordinatzeko, baina oraindik asko dago egiteke. Beraz, honakoetan aurrera egitea gomendatzen da:
‐

Elkartearen filosofia eta estatutoak berzuzentzea, elkarte enpresari bezala jardutea, pribatua eta xede bakarra empresa pribatuen babesa, sustapena eta ordezkaritza
izango duena baita Erreserba/Eskualdeko empresen jarduera turistikoen koordinazo profesional.a

‐

Eskualdeko enpresa turistikoen estaldura eta integrazio handiagoa lortzea, komertzio sektorea ere sartuz.

Urremendik eskualdeko elkarte pribatuen egiturak sendotzen lagundu beharko du elkarte sare handia izateko eta harreman publiko pribatuak bideratzeko, produktua eraiki eta
sustapen empresa elkarteak sustatutako ekintzak bideratzeko.

A.2.4.‐ Merkataritza sektorea dinamizatzea jarduera turistikoaren eragile osagarri bezala
Hiri udalerri handietan kokatutako egintza da (Gernika Lumo, Bermeo, Mundaka) turismo gastua sustatu gura dute, denda, merkatu, ekipamendu, gastronomia eta aisialdirako
jardueren indarra aprobetxatuz.Horretarako, dendariekin, merkatu antolatzaileekn, artisauekin eta herriko beste hainbat elkarterekin sensibilizatu eta lan egin beharko da,
bisitari/turistari zuzendutako zerbitzu eta eskaintzak sortzeko
Era atomizatuan has daiteke, ostelari batzuen proposamen zehatzekin (bertoko produktuekin osatutako menuak) ekipamendu turistikorako dendak, herriko eta balore handiko
(euskal labela) jardueraren errekonozimendu hobea eta produktuaren nortasuna eta apartekotasuna. Azken batean, inguruaren eta populazioaren beharrizenen eta interesen
hurbilketa, turismoa beste bezero bat bezala hartuz.
Ordutegien, hizkuntzen eta euskarrien egokitzapena merkataritza sektoreak landu beharrekoak dira. Ibilbideak edo hiri ibilbideak diseinatzea gomendatzen da baliabideei bisita
egitean produktuak eros ditzaten. Momentuko beste jarduera bat ematen den informazio turistikoan eta interesgarrian eta salmentako artikuluen definizioan eta salmenta
lekuen eta erakuslehioen (turismo bulegoak) arteko koordinazioa.
A.2.5.‐ Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzartutako jarduerak
Ezarritako harremanen esparruan, erakunde bien lankidetza ekintzekin jarraitu beharko da, lehiakortasun, produktu eta sustapenari dagozkion egintzetan. Eusko
Jaurlaritzarekiko, Komertzio eta Kultura Sailburuordetzak eskualdean duen lan alorra laguntzen aginduan oinarritzen da, eta lankidetza protokolo bat dago sinatuta jardunbide
zehatzak dituena.Sustapenari dagokionez, urteko sustapen programa batua zehazteko topaketak burutu beharoko dira.
Sustapen Ekonomikoaren Sailari dagokionez, onartu berria den Legegintzaldi Planaren helburu eta xedeetan hartu beharko da parte eta ardatz nagusitzat sektore pribatua
sortzea, empresa turistikoen merkatariztza gaitasuna garatzea dauden neurriekin (mybilbaobizkaia), izan ere, plataforma propioak edo hirugarren batenak daude
(bitartekariak).
A.2.6.‐ Bilbao Turismorekin hitzartutako jarduerak
Bilbo, egungo merkatu turistikoak duen hazkunde prozesuan barruan eta egungo eskabideari eta etorkizunekoari asialdi proposamen berriak eskaintzeko ahaleginean
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(hirigunetik at) bere eskaintzan hiriguneko baliabide eta produktuak sartu behar ditu, Bilbao Turismo buru den jarduera turistikoaren kudeaketa integral eta koordinatua
baimentzen du, baita Bizkaiko eskualdeetan produktu konbinatu erakargarrriagoak sortzea ere.
Horretarako, Bilbao Turismo eta eskualdearen artean lankidetza prozesua hasi beharko da, erakunde hitzarmenean oinarritua (akordioren batez) eta eragile pribatuekin batera
bien etekina lortzeko, Bilbok laguntza eta marka emango dio eskualdeari eta honek edukiak, erkarpenak eta bestelakoak emango dizkio Bilbori. Baliabide naturalak Urdaibaik
eskaintzen dituen baliabide natural eta kulturalak direla eta, aktibo garrantzitsua da eta hiri eskaintzaren osagarria (ez bakarrik negozio turismorako, MICE, edo touringarentzat,
Bilbo, Gaztelugatxe, Bermeo, Gernika eta Bilbon ageria dena) hurbiltasunak eta apartekotasunak bisita puntualerako ez ezik bisitaldia luzatu gura den hiriaren osagarri, gaua
pasatzeko, eta beraz, Eskualdean gaua pasatzen geratzen direnen kopurua ere gehituko da.
Bilbotik diseinatzen diren ibilbide turistikoak eta bizkaiko nodoak hartzen dituztenak (ez bakarrrik eskualde honekin), Bilbo beraren erakarpen turistikoarekin batera, fomula
aproposak dira eskaintza ea eskabidea dibersifikatzeko (bolumen handiko nitxo berezietarako ere baloratzen dira: kruzeroen turismoa). Horrela, eskualdearen salmenta eta
sustapena Bilboko bulego berrian hasiko lirateke eta eskualdetik informazioa, eguneratua eman beharko zaie. eta kalitatezko zerbitzu turistikoak.

A.2.7.‐ Hitzarmen jarduerak beste eragile batzuekin
Jomugaren egitura fisikoaren ezaugarriengatik koordinatzeko mahai interdepartamentala ez sortzea gomendatzen da (garraioa, ondare kudeaketa, ingurumena,..) herri
administrazioaren organoak konplexuak direlako eta zatituta daudelako, baina Urremendik kontaktuak eta aldizkako batzarrak garatu beharko ditu komunikatu eta informatuak
izateko Eskualderako interesa duen edozein gaiz.
Ondoren, lankidetzarako harremanetan izan beharko luketen erakunde eta organismoak:
‐

Bizkaikoa eta Aldundiko kultura saila bera, fluxuak eta eskabide turistikoa koordinatzeko eskualdtik elkarteak kudeatzen dituen baliabide nagusietarantz, ze
eskualderako garrantzi handikoak dira (Santimamiñe, Arrolako kastroa (2013), Arrantzaleen Museoa (laster barrualdea konponduko diote). Elkarteak kudeatzen duen
(eta beste batzuk) enpresen papera koordinatuko da ondarearen dinamizazio eragile bezala eta Urremendik eragileen arteko harremana bideratu eta egituratu
beharko du, azken batez, empresa pribatuek ondarean gauzatutako inbertsio publikoak errentagarri egin behar dituzte.

‐

Bizkaiko Foru Aldundiko Sail batzuk, Nekazaritza, Ingurumen eta Herri Lanak eta Garraio Saila; Aldundiak eta Urremendik garatutako politika eta ekimenen arteko
koordinazioa lortzeko,Urremendik udalerri batek edo batzuek interesa dutelako parte hartu har lezake.

‐

Itsas Mugarteak: Hondartzen kudeaketa udalen esku badago ere, eta mantenimendua eta garbitasuna aldundiari, ezinbestekotzat jotzen da udalei eta empresa
pribatue laguntza jarduera burutzea, izapideetan, kudeaketan eta zerbitzuetan, inguruko hondartzak eskualdearen erakarpen nagusiak baitira.

‐

Eusko Jaurlaritza: udalerriei laguntza jarduerak ezarrita zenbait sailekin lankidetzarako (batez ere Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza bi
alorretan: batetik, Itsasaldeko Arrantza aldeen Garapen programa eta eskualdeko Landa Garapen programa sartzeko eta bestetik, Garraio eta Herri Lanak saileko
sailburuordezkaritzarekin portu inguruetako jarduera turistikoa hobetzeko.

‐

Beste
eskualde
batzuk:
Bizkaia
Costa
Vasca
aipatu
behar
da
euskal itsasaldea eta kideak dinamizatzeko eta Urremendi buru izateko Gainera, beste eskualde batzuekin batera (Lea Artibai edo Durangaldea) landa turismorako
estrategia bateratuak sustatu ahalko dira, barne turismoa edo izadiarekin zer ikusia duena, eta kontsumo zuzeneko produktuen garapenean (Sntiago Bidea edo GR38)
besteak beste.
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P3.‐ Enpresa sektorea indartzeko programa

HELBURU ERAGILEA::eragileen trebakuntza eta profesionaltasuna sustatu, kalitatezko eskaintza eta zerbitzua ematea indartzeko

Sektore profesionalarekin kalitatezko zerbitzu turistikoak eta produktuak garatzeak jomugen lehiakortasunaren oinarri dira. Hobekuntza etengabeak izan behar du politika
nagusia eskualdeko turismo sektorearentzat, Praktika onak zerbitzu turistikoen normalkuntza eta lan eskumenen zertifikazioa lehentasunezko tresnak dira Busturialdea
Urdaibaiko arlo turistiko enpresariala indartzeko eta bide batez, jomuga turistiko horren garapenerako oinarriak ezartzeko.
Era horretan diagnostikoa burutzea ezinbeskotzat hartzen da sektorearen beharrak antzeman eta formakuntza bideak propoposatzeko eskualdeko empresa sektorearen gabeziak
gainditzeko eta jomuga lehiakor, kalitatezkoa eta merkatuko joera berrietara egokitua lortzeko.. Basquetour Turismoaren Euskal Agentziak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailarekin batera eta Enplegu eta Gizarte Gaiak sailarekin eta ostalaritza eta turismo taldeekin kualifikazio mapa burutu du eta formakuntza
beharrizenen mapa osatu du 2011 urtean. 2012an formakuntza multisektorial Mahaia osatuko da, publiko pribatua. Helburua europear mailako formakuntza diseinatzea da eta
Turismo formakuntzan errekonozimendua izatea. Bestalde, hainbat programatan trebakuntza sustatzen dihardu eta eskualdeak jokabide aktiboa eta partehartzailea beharko du.
Sektorearen Lehiakortasun Planeko programatan sartuta daude, nabarmenenak besteak beste: Anfitriones, Jomugan Kalitatea, Irisgarritasuna, Berrikuntza Ticetan…
Eskualdeko turismo sektorearen osaketa datozen erronkei arrakastaz aurre egiteko bermea da:
Jardunbideak
A.3.1
Sektorearen formakuntza beharrak
identifikatu

Egintzak
- Urremendi LGEreen laguntza sektorearen formakuntza behariizanak topatzeko,
Basquetourrera eraman eskabideari loturiko mapa osatzeko

Lehentasuna
Handia

Gauzatzea
Turismo
sektorearen
formakuntza eta
lehiakortasun
Plana

- Empresa ekimen turistikoak identifikatzea aukeratu den eredu turistikoaren parte
bezala,
- Identifikaturiko proiektuen monitorizazioa eta laguntza

Handia

Enpresen proiektu
turistikoen
bideragarritasun
Plana

A.3.3
Turismoaren Euskal Agentziaren
lehiakortasun programetan parte
hartzea sustatzea

- Sektoreko lehiakortasun programetan parte hartzea: SICTED, formakuntza, kalitatea,
irisgarritasuna,T IC berrikuntza , (formakuntza eta ezarpena, Datuen Babesa…).

handia

Euskal
Turismoaren
lehiakortasun
Plana

A.3.4
Urte askotarako Produktu Klubaren
Lehiakortasun programa diseinatzea

- Eskualdeko Produktu Kluba

Ertaina

A.3.2
Parte diren azpisektoreen ekimen
turistikoen gaitasuna eta estimulazioa

Produktuaren
Kluba

Sustatzailea

Basquetour 2013

Urremendi
/Basquetour/
Ingurumen Saila.
Ingurumena,Lurral
de
Ordenamendua,Eu
sko Jaurlaritzako
Nekazaritza
eta
Arrantza Saila
Urremendi/
Basquetour
Turismo Mahaia
Urremendi/
Basquetour/
Turismo Mahaia
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P3.‐ Enpresa sektorea indartzeko programa

onartzen den eskaintza eraikitzeko
programari erantsia
Jardueren deskripzioa

A.3.1.‐ Sektorearen formakuntza‐beharrizanak identifikatzea
Busturialdea Urdaibaiko turismo sektorea indartzeko, pausuz pausuko profesionaltasunean dago eta formakuntza funtsezko elementua da , Basquetourrek, BizkaikoForu
Aldundiak edo LGEak berak sustatutakoa.
Eskualde mailan beharrizan egokituak planteatzen dira:
•
•
•
•

TICen bidez helburu den publikoari zuzendutako hedatu eta sartzeko aukeren datu baseak sortu eta eguneratzea.
Zerbitzuaren beharrak eta produktu turistikoaren arabera, litekeen publiko moten arteko ezberdintasunak.
Komerzializatuko diren eskualdeko produktu turistikoen eskaintza sortzeko jarraibideak
Bezeroen fidelizazio prozesuak

A.3.2.‐ Ekimen turistikoak gaitu eta sustatu parte hartzen duten azpisektoreetan
Turismoaren garapen arduratsu eta jasangarriak Busturialdea Urdaibaiko turismoari atxikitako enplegu nitxo berrien indentifikazioan eragin baikorra izango du. LGEak gainera
onartutako garapen turistikoaren eredura lotutako empresa empresa ekimenen alde egingo du eta enpresa apostuaren monitorizazioa eskainiko da..
A.3.3.‐ Turismoaren Euskal Agentziaren lehiakortasun programetan parte hartzea sustatzea
Turismo Mahaiak eta Urremendi LGEak erakunde koordinatzaile lez, turismoan zer ikusia duten eragileen partehartzea sustatzen jarraituko du, (sukaldaritza, ostatuak, aisialdia,
komertzioa…)turismo sektorearen Lehiakortasun Programetan.:Jomugan Kalitate Sistemak SICTED) ( irisgarritasuna, TIC berrikuntza,ñabarduren cultura…) bezalakoak. Beti
Basquetourren lehiakortasun alorreko programekin bat etorrita.
Praktika Onen Programa eta Anfitriones.
2011n eta Turismoaren Euskal Agentziaren ikuskaritzapean, Praktika Onen programa eta Anfitriones programa ezarri ziren hurrenez hurren ikertzen ari garen turismo jomugan.; ,
3 taldetan antolatu ziren programak eta Bermeo eta Gernikaok udalek eta LGEak Urremendik kudeatu zituzten.
•
•
•

4 talde, Bermeoko 38 denda
3 talde Gernikako 21 denda
4 talde Busturialdea Urdaibaiko gainerako 37 establezimendu

2012rako Basquetourrek talde eta empresa guztien kudeaketa bateratua egin gura du, eta holako funtzioak izango ditu:
•
•

Praktika Onen Programa
Berrikuntza Programa
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Anfitriones Programa

Formakuntza beharrizanak publikoari egokitzea gomendatzen da programa bakoitzeko arrakasta berme gehiagorekin beteteko eta batez ere, helburu den publikoaren errotazioa
eginda; eskualdeko lehiakortasun teknikoak parte hartzaileak jaso eta aukeratu egin beharko ditu. Lan hau LGEak sustatu behar du Basquetourren laguntzaz.

4.3.4.- Urte askotarako Produktu Klubaren Lehiakortasun programa diseinatzea onartzen den eskaintza eraikitzeko programari erantsia.
Eskualdeko eskaintza turistikoaren definizio eta egituraketa fase baten ostean, Busturialdeko Produktu Kluba sortu nahi da adostua, zerbitzu prestatzaile eta erakunde
kudeatzaileen arteko uztarri estrategiko moduan, euron bitartez, eskaintzaren gaitasuna; marka zehatzaren irudia, sustapenerako ekintzak eta lehiakortasuna erabat
errentabilizatu ahalko dira, baita kalitatean eta produktuen ezberdintasunean eta eskualde bizkaitarrean osatuko den eskaintza turistikora zuzendutako esperientziak gura dituen
turismoa ere.
Jomugaren organu kudeatzaileak aztertu beharko du Turismo Idazkaritza Nagusiak sustatutako Biosfera Erreserben Produktu Klubean eta Ekoturismoan parte hartzearen
egokitasuna eta bideragarritasuna.
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P4.‐ Komunikazio eta Gizarte eta Sektoreen Sentsibilizaziorako Programa

HELBURU ERAGILEA: Jendearen onarpen handiagoa lortzea, lurraldearen saltzaile izatea lortzea

Turismoarekiko sentsibilizazio beharra eguneroko kontua da udalerri eta jomuga turistikoetan eta oso nabaria euskal itsasaldean. Turismo teknikoen eskabidea da baita
sektore turistikoko hainbat enpresarena ere. Programan sentsibilizaziorako hainbat jarduera daude eta beste tresna bat gehiago dira turismoak ematen dituen etekinak
ezagututa, onartu eta aurreratzeko.Azterketa eta diagnostiko fasean populazioa bera identifikatu da kanpaina honen hartzailetzat eta arrantza, basogintza, eskola umeak…. ere
bai.
Jardunbideak
A.4.1
Hartzailei zuzendutako sentsibilizazio
kanpaina diseinatzea

A.4.2
Sektore pribatuari zuzendutako behin
betiko Komunikazio sistema garatu

Jarduerak
- Populazioa sentsibilizatzeko jarduera kanpainak garatzea
- Arrantza eta basogintza sektoreari zuzendutako jarduerak ezarri eta diseinatzea eta
sistema turistikoaren protagonista egin euren irudi soziala hobetzeko.
- Eskolak sentsibilizazio kanpainetan sartzea: tailera, topaketa, trukatze
lehiaketa..bidez.
- Jarduera turistikoak ostatugintzan eta merkataritzan duen eragina aztertzea
- Turismo Planaren aurkezpena komunikabideetan
- Turismoari buruzko berri positiboak sortu sistematikoki eskualdeko on eta of line
euskarrietan
Bertako eta eskualdeko eragilei eta administrazio turistikoaren ordezkariei
elkarrizketak burutzea aldizka.

Lehentasuna

Ertaina

Handia

Gauzatzea

Sentsibilizazio
Plana

Eskualdeko
Komunikazio
Turistikorako
Plana

Sustatzailea
Urremendi/
Basquetour/
Neazaritza,
Arrantza, Elikadura
eta Ingurumen
Kontseilaritza

Urremendi/
Tuismo Mahaia

Jardueren deskripzioa

A.4.1. Hainbat hartzaileri zuzendutako sentsibilizazio kanpaina diseinatzea
Jarduera turistikoa eta bere dituen prozesuak non eragile askok parte hartzen duten, formakuntza eta sentsibilizazio prozesuak burutzea exigentze du, bertako populazioari zein
eskualdearen garapen sozioekonomikoan zer ikusia duten taldeei, enpresari turistikoei, eskolei eta turistari berari zuzendutakoak.Taldeok jomugaren eta produktuen saltzaile
garrantzitsuak dira.
Busturialdea Urdaibai Eskualdearen Turismoaren Sentsibilizazio Planak zuzentzen den publikoaren neurriko plana zehaztuko du. Honako ekintzak Hainbatt hartzaileri
zuzendutako jarduerak planteatzen dira:

•

Bertako populazioarengan sentsibilizazio ekintzak garatzea.: Atal honetan baliabideak ezagutzeko dinamizazio eta komunikazio ekintza planifikatuak
daude, bertako produktu turistikoak, turista bertara joatearen arrazoiak…ezagutzeko jarduerak daude. Populazio sentsibilizatu eta hartzailea da
jomugaren saltzailerik nagusietakoa. Eragile turistikoek ere produktuen balorea ezagutu eta barneratu behar dute nortasunaren, ,orainaren, geroaren
eta lehenaren parte delako, jomuga turistikoaren balore erantsiak direlako. LGEak sustatuko lanaz jarraituko da, eragile turistikoei zuzendutako
topaketa jardunaldiak, bisita teknikoak eta ateak zabalik ( bisitari eta turisten lehen kontaktua)

•

Herriko eta eskualdeko arduradun politiko eta kudeatzaile turistikoen sentsibilizazio programa sustatu behar da, jasangarritasunaren eta turismo arduratsuaren
erronka handiei sektoreak laguntza bultzatzeko (baliabideen erabileraren eraginkortasuna, jomuga turistikoen ingurumen balioa, eskabidearen egokitasuna,besteak
beste).
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•

CET aldeko apostua egin eta onartua bada, prozesua laguntzea proposatzen da, herriko sustatzailei zuzendutako sentsibilizazio ekintzen bidez. A.1.4.2. atalari atxikia..
Garapen sozioekonomiko jasangarriaren sustapenerako neurriak garatzea.

•

Eskolak sentsibilizazio programetan sartzea, tailer, topaketa, trukatze eta diziplina ezberdinen arteko lehiaketa bidez.

•

Jarduera turistikoaren eragin ekonomikaren ikerketa ostalaritzan eta merkatzaritzan eta parte hartzaileen artean datuak zabaltzea

•

Euskal Kostaldea Plan Nagusiak sustatutako sentsibilizazio jarduerekin koordinazioa.

Sentsibilizazio kanpaina eskualdean ekimen publikoak sustatutako planekin bat etorriko da (Basquetour, BFA…).. Era berean, eskualdeko Turismo Mahaiak jomuga enpresetan
antzemandako beharrizenei buruzko akordiak, adostutakoak, kontuan hartuko dira Basquetourrek Lehiakortasun Sailarekin duen Jomugen atxekipen Protokoloarekin bat
etorrita.
A.4.2.‐ Sektore pribatuari zuzendutako komunikazio sistema iraunkorra garatzea
Atal honetan barneko komunikazio plan iraunkorra sortzeko eta ezartzeko urratsak zehazten dira, turismoaren sektore pribatuak Busturialdea Urdaibain burutzen dituzten
ekintzei buruzko.etenbako informazioa izan dezan
Honako jarduera hauek burutzea proposatzen da:
•

Turismo Plana komunikabideetan aurkeztea

•

Eskualdeko on eta off line euskarrietan turismoaren berri positibo sistematikoak sortzea:

•

Herriko, eskualdeko eta administrazio turistikoaren arduradunei aldizka elkarrizketak burutzea

•

Herriko komunikabideekin akordio izatea, berriak sistematikoki lortzeko, estaldura etengabea lortu eta populazioaren eta sektoren arteko sentsibilizazioa indartzeko
turismorekin zer ikusia dutenak barne (ostalaritza, komertzioa…)

Kultura, turismo, ingurumen eta jarduera turistikoarekin zer ikusia duten bestelako harremana duten ekintzen inbertsioa kuantifikatu beharrak administrazioak burutzen ari
diren proiektuen arteko koordinazio eskatzen dute eta kostua kuantifikatu..Jardueraren zeharkako izaeran aipatu inbertsioak ondare kulturala berritzeko, museoak bezalako
proiektuak egokitzeko, bidezidor eta BTT ibilbideak berreskuratzeko, geoturismo proiekturako, Bizkaikoaren moduko bisita kudeaketa planetan… du eragina..Turismoa
zenbakietan ikusteak, populazioaren bizi kalitatean eragina duten ekintzen jarduera sustatzailetzat hartzea dakar et behar duen pisu ekonomikoa ematen dio.
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P5.‐ Urdaibai jomugan eragiteko Programa

HELBURU ERAGILEA: jomuga turistikoaren neurriak eta sinbolismoa indartzea, azpiegiturak egokitu eta jomugaren egokitzapena eta ekipamenduen sustatuta

Ondoren jarduera osoak daude, hirugarren administrazioen proiektu edo inerziak aprobetxatuz burutu beharrekoak eta harrera handiagoa eskatzen duten baliabideen artean
badaude beste estrategikoago batzuk, aparteko aipamena eskatzen dutenak. Paraleloan, Turistak Erreserba dela barneratzea interesgarria da, espazio fisiko bezala, kalitatea,
baloreak eta balore erantsi handia eskaintzen duen eta era berean jokabide arduratsua eskatzen dion lurralde bezala.
Urteetan eta urteetan seinalizazioa eskasa izan da eta aldatu egin behar da. Eskumena duten administrazio guztiek ahalegindu behar dira seinalizazio turistikoa hobetzeko,
bisitariaren esperientzia lortzeko ezinbesteko elementu baita, are gehiago akzesibilitate txarreko ingurua denean. Gainera, seinalizazio zuzen eta homogeneoak jomugaren
ikuspegi globala ematen du. Azkenik esan , plangintza eta kudeaketa turistikoan, bisitarien modulazioa nolakoa den jakinda, azpiegitura plangintza aurrean behar da, eta
ondorioz, egokitzapenetan gerta litezkeen fluxu aldaketak ebaluaztu.. Busturialdea bezalako eskualde baten hau dena nabarmenagoa da, irisgarritasuna ahula da eta
aurrikusitako garraio azpiegiturek jomugaren errealitate berri bat erakustsiko dute, irisgarria, , kontsumitua eta Euskadi guztira eta fluxu turistikoen ardatz nagusira zabalik.
Horregatik, Plan hau ezartzen den urteetan, egoera hori kontuan izan beharko dugu, eta izan litezkeen eraginak, Sollube eta Autzaganeko sarbideak hobetuko dituztenak,
etengabe ebaluatu ( positiboak eta negatiboak)

Jardunbideak
A.5.1
Ezagutzaren hobekuntza eta jomuga
turistikoaren informazio gaitasuna

Jarduerak

Lehentas
una

Gauzatzea
Baliabide turistikoen
zerrenda

Sustatzailea

- Baliabide turistikoen zerrenda sortu eta mantentzea.

Handia

- Turistentzako Harreraguneak jartzea Eskualdearen sarreretan

Handia

- Sarbideen hobekuntza eta Gazteluatxeko Doniene baselizari bisitaldia

Handia

- Euskadiko Surf Interpretazio Zentroa Diseinatzea eta hornitzea

Ertaina

- Eskualdeko hondartzak hobetzea

Handia

Lana gauzatzea/
/ Programen garapena

Itsas Mugartea –
Itsaso Zuzendaritza
/BFA / Udalerriak /

- Portuak hobetzea eta erabilera turistikora egokitzea

Handia

Administrazioa / Kudeaketa

Portu
Zuzendaritza
/EKP / Udalerriak

A.5.4
Baliabide multzoan mailakako hobekuntza
jarduera

- Ahalmenaren arabera, baliabideen sarbideak eta bisitaldia mantendu eta hobetzea.

Ertaina

A.5.5
Espazio publikoetan eragite orokorra

- Espazio publikoak hobetuko dituzten tresnak ezartzea.

Handia

A.5.2
Biosfera Erreserbaren pertzepzioa eta
sinbolismoa indartu

A.5.3
Proiektu/ baliabide estrategikoetan jardutea

Urremendi

Lana gauzatzea

Urremendi
aldundia

Lana gauzatzea

Urremendi / Foru
Aldundia
Urremendi
/
Mundakako udala

Lana gauzatzea

Lana gauzatzea

Administraczioa /
Kudeaketa

/

Foru

Jabetza eta Herri
Administrazioa
Herri administrazioa /
Urremendi /
Basquetour
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/ Eusko Jaurlaritza /
Herri administrazioa

- Seinalizazioari dagokion Ibilbide‐ orria ezartzeko lan batzarrak burutzea.

Handia

Administrazioa /Kudeaketa

- Seinalizaio turistikoaren egoera zerrendatzea.

Ertaina

Seinalizazio Turistikoaren
Eskualdeko Plana

- Baliabide eta elementu nagusiak seinalizatzea

Media

Lana Gauzatzea

- Familia turismoari egokitutako programa garatzea

Media

Administraczioa /
Kudeaketa

Urremendi / Herri
administrazioa /
Enpresa sektorea

- Eraginaren ikerketa sektore turistikoan
- Eskualdean hotel ertain bat kokatzeko bideragarritasun ikerketa

Baja

Administrazioa / Kudeaketa

Urremendi

Urremendi / Foru
Aldundia
Urremendi / Foru
Aldundia / Herri
administrazioa

A.5.8
Garriobide azpiegitura berriek eragindako
aukeraak aprobetxatzea

Jardueraren deskribapena

A.5.1.‐Baliabideak identifikatuko dituen inbentarioa sortu eta mantentzea
-

Dauden baliabideak euren potentzialaren, erakarpen eta bateratasun turistikoaren arabera arautu eta definitzea, beharrezko jarduera politikak aukeratu/lehentasuna
emanda, egoera, erabilera, zama ahalmena hobetzeko eta produktu turistikoen diseinuan sartzeko.

-

Informazio eguneratua eta osoaz hornitzea (film bankua, multimedia…) jomugaren informazioa eskatzen duten profesionalek (komunkabideak, gidak, komunikabide
idatziak, sektoreko jendea…)

-

Baliabideen komerzializaziorako informazioaz hornitu (eta askotan euretan oinarritutako produktuena) komunikabietara eta ezartzen diren harremanetara productos
(BFA, Bilbao Turismo, Itourbask, …)

A.5.2.‐ Biosfera Ereserbaren pertzepzioa eta sinbolismoa indartzea.
Eskualdean /erreserban bisitariaren harrera guneak proposatzen dira. Biosfera Erreserba moduko orekan dagoen espazioan baloreak indartzeko.
BI‐635 (Zugastieta) errepidean eta BI‐3101 errepidean (Gaztelugatxe) harreraguneak ipiniko dira, ongi etorria, informazio turistikoa, Erreserba kontzeptuaren eta testuinguraren
azalpen eta turisten orientabiderako lekuak izango dira. .Kasu biotan, informazio trafiko seinaleak ipiniko dira denbora nahikoaz eta irekierari buruzko informazio guztiarekin
ginera espazioak egokituko dira, batez ere Zugastieta inguruan (kanpoko aparkalekua asfaltatu, egokitu eta mugatu) eta garraiobideen erabilera sustatuko da, trena erabiltzea
indartuta.
Biosfera Erreserbaren aurkezpen‐espazioa izateari ere egokia deritzote, zer den eta zer eskaintzen duen bisitariari jakinarazteko. Diagnostiko fasean eskualde osoa saldu ahal
izateko dagoen informatzeko eta argudioa eraikitzeko beharra eta Erresebak jokatu ahal du rol hori ez baitu gaur egun informazio gunerik..Proposatzen den espazio fisikoa edo
intrepetaziorakoa, txikitxua izango litzateke eta bertan batuko lirateke eskualdearen eredu eta elementu erakargarri guztiak. Informazio hori guztia eskualdearen wen orrian ere
ipini beharko litzateke, bisitariak bidaiatu aurreko informazioa izateko.
Zentroaren edukiak zabalak eta irekiak izango dira Erreserba kontzeptua sartu eta azaltzeko. Kokapena oraindik ez dakite zein izango den, baina garraiobidean heltzeko
modukoa eta autobusentzako aparkalekua duena izan beharko luke ( horregatik, Zugastietako geltoki zaharra da gomendatzen da)
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A.5.3.‐
Proiektu estrategikoetan eragitea
Lehentasunez jokatzeko proiektu estrategikoak zehazten dira ondoren, lehentasunez jokatu beharko da:
‐

Gazteluatxeko Doniene: Gazteluatxeko Donieneko bisitaldian esku sartzeko premia larria dago; horregatik, inguruaren ahalmenak aprobetxatu eta gaur egungo arazoei
aurre egin behar zaie, sarbide eta aparkaleku arazoei, batez ere. Bakio eta Bermeoko udalen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren adostasuna beharko du ekintzak, aukera
guztiak ondo aztertzeko.Talde honek parking handi bat, ordaintzekoa, kokatzea gomendatzen du (Repsoll hurbil) eta bidea ez denez egonkorra, baselizaren barrenera
joateko, denboraldi altuan behintzat , tren turistikoa, ordaindu egingo litzatekeena, Gaiinera,.ibilbidea Eneperirantz ere abia liteke BI‐3101 errepide zaharretik

‐

Mundakako olatua > Mundakan Udalak sustatutako eta herriko kirol elkarteekin lankidetzan, .Euskadi Mailako Surf Interpretazio Zentroa diseinatu eta ekipamenduak
jartzea.

‐

Eskualdeko hondartzak: > bertakoek zein turista eta bidaiariek baita eurotan lanean diharduten enpresako profesionalek ere eskualdeko hondartzen erabilera
burutsuagoa, osoa eta egokia lortzeko, beharrezkoa da arauak jartzen dituzten eragileen, mantendu eta kontserbatzen dutenen eta informatzen dutenen artean
koordinazioa hobetzea.. Gainera, honako alderdi hauetan era adostuan lan egitea proposatzen da:

‐

o

Kalitate agiriak lortzen sakontzea

o

Turismo aktiboko enpresak dauden ur eremuaren erabilera mugatzea, batez ere Laidan eta surflarien inguretan (Laidatxu inguruan). Hondartzen
kudeaketarako hobekuntzak arautzea proposatzen da (mantenimendu, garbiketa, segurtasuna, sasoiz kanpoko erabilera,ziurtagiriak, ur eremuaren
erabilera, edukiak sortzea, jarduerak garatzea, sarbideak eta parkina).

o

Erabiltzaileek eskatuta, zerbitzu publlikoak zabaltzea denboradatik kanpo.

o

Sarbideak eta aparkalekuen egoera hobetzea, udan, batez ere, eskualdearen eskuinaldean; horretarako parking handiak eraikiko lirateke (Gautegiz eta
Ibarrangelu),eta eskabidearen araberako lantzadera zerbitzua izango lukete.

o

Kirol, aisialdi eta kultura mailako jarduera programa hitzartua garatzea, denboralditik kanpo.

Itsasoko portuak: Bermeo, Mundaka, Elantxobe eta Eako (neurri txikian) arrantza portuetan erabilera bateragarrietarako jarduerak burutzea.Portu Zuzendaritza eta
Eusko Jaurlaritzako Itsas Portuen Zuzendaritza eta Itsasoko Gaien Sailak eta EKP informatu beharko dira horretaz eta eurotan jarduteko enpresa turistikoak garatzeko
orduan azpiegiturak ez ezik, estetika mantendu eta jagoteak ere duen garrantziaz. Bermeon esaterako, ez dago jendea ontziratzeko eta lehorreratzeko leku berezirik,
aisialdirako ontziekin partekatutako pantalan bat baino ez, eta horrek aisialdirako ontziekin arazoak baino ez ditu sortzen, luze itxaron behar da, turistengan
desorientazioa sortzen da, eta ontziratzean eta lehorreratzean segurtasun falta sortzen du. Elantxobeko portuak ez du zerbitzu publikorik, izan ere, ez du Puertos
delakoak kudeatutako ez bainurik ez dutxarik.; udalak kanpoko dutxak ipini ditu eta kiroldegiko komunak erabiltzen uzten du. Gainera, porturako sarbidea gune beltza
da, ez du espailorik ez bidebazter nahikorik udalerriak duen bisitari kopurua hartzeko, batez ere udan.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Guggenheim Urdaibai proiektuari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak sustatu eta buruzagitza duen proiektua da. Gaur egun ez dira epeak ezagutzen, ezta egutegi erreala ere.
Instalazioa garatzen bada, eskualdeko ostalaritza eta ostatu mailan sortutako beharrizanak aztertu, baloratu eta dimentsionatu beharko dira, baita garraio eta mugikortasun
arloan sor litezkeen bestelako beharrizanak ere.
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A.5.4.‐Baliabideen bisita egoera eta sarbideak mantendu eta hobetzea aukera irzpideenpean
Jarduera batzuk proposatzen dira eta baliabide bakoitzarekiko, ikusgarritasuna eta proiekzioa hobetzeko balioko dute.,
Adierazitako baliabide turistikoen zerrendan garatutako ezagutza eta lehentasunen ondorioz, Baliabide bakoitzak duen kokapenaren arabera, honako hauek burutuko dira:
‐

Sarbide baldintzak, parkinga, segurtasuna edo bisita baldintzak egokitzea

‐

Eskualdeko eskaintza turistikoaren diskurtso orokorrean baliabidea sartu, presentzia eta erakarpen gradu bat izan dezan.

‐

Informazio euskarri espezifikoak sortzea, ezagutza eta bisita errazteko (mapa, eskuorri berezia,..)

‐

Baliabide turistikora heltzen eta hura interpretatzen lagunduko duten seinale eta informazioen kokapena zaintzea, batez ere monumento edota ondareguneena,
balorea ematea eta eskabide erakarpena erraztuz.

‐

Baliabide bakoitzaren kontsumoan enpresa turistikoen parte hartzea lortzea

Era partikularrean, baliabide nagusietan honakoak lagunduko dira:
‐

Ibarrangeluko Andres Deunaren eliza: .kulturak monumentuez gain, eraikina bera bisitatzeko, abade /gotzaindegiarekin beharrezko kudaketak burutuko dira.

‐

Bermeoko Arrantzaleen museoa > Urremendik Museoko Zuzendaritzarekin koordinatu beharko du eta Bermeoko Turismo Bulegoarekin harremanetan izango da Bisita
Planaren eta aurrikusitako edukien berri izateko momentuoro.

‐

Arrolako Kastroa > Egokia deritze Bizkaiakoarekin aurretiaz ordua hartu eta talde txikietan bisita egiteko eredua diseinatzeari.

‐

Harrobi Gorria > Busturialdeko Urremendi Landa Garapenerako Elkarteak Harrobi Gorria berreskuratzeko aurreproiektua du, instalazio turistikoan ezarriko luke,
harrobiaren balore historikoa eta paisajistikoa berreskuratzeko eta inguruko geodibertsitatea interpretatu eta ezagutzeko (ustiategiaren historia, inguruaren
morfologia eta geologia) eta ikuskizun artistikoak antolatzeko. Instalaziotik Ereñora oinezko bidea izango da banatzen dituen artadian barne. Epe laburrean eta
auditorio naturalaren proposamenaren harira, hurrengo urteetarako, ingurua aztertzea gomendatzen da gune eszenagrafiko moduan erabiltzeko, inbertsio gutxiko
jarduerak burutuko lirateke (sarbideen gutxienezko egokitzapena) momentuko segurtasun neurriekin ( hesiak edota pasatzeko mugak) eta errepesentazio artistiko bat
edo bi garatuko lirateke (kontzertu,opera edo antzekoak) lekuaren baldintzak ebaluatzeko eta holako ekimenak antolatzeak behar duen logistika ezagutzeko, ondorioz
inbertsioaren bideragarritasuna baloratuko litzateke, buruturiko ikerketetan agertzen den bezala. Ingurua zentro baten bidez interpretatzeari dagokionez, Hauxe
izango da egoitza eta Euskadiko beste leku batzuekin batera, biodibertsitate estrategian daudenak, eskualdeko gune geologiko interesgarrien berri emango du.
Patronatuak seinalizatuko ditu datozen hilabeteetan.

‐

Xendazaletasuna > (Biosfera Erresebaren Patronatoa/ Kostas ) Beste eragile batzuk diseinatu eta gauzatutako ibilbide zati berriak sartu. (Biosfera Erreserbaren
Patronatua/Itsas Mugartea), gainera, Patronatuarekin berarekin aukeratuko dira Euskadiko xendak. Bidezidorak produktura atxekitzeko eskugida betetzeko interes
turistikoa duten ibilbideak, gerora, ekonomikoki jasangarria den mantenimendu plan bat edukiko da, gaur egun mantenezinak diren ibilbideak ezabatuko dira
eskaintzatik. Interes turistikoa duten bidezidorrak aukeratzeko orduan , bide estrategiko bi sartuko dira, itsasaldeko ibilbidea(GR123)‐ proiektua zehazten ari dira‐ eta
ardoaren eta arrainaren ibilbidea(GR38). Santiago bideak nortasun propioa du , produktu bezala, baina mantenimendu beharra azpimarratzen da.

‐

BTT Zentroa > gutxi erabiltzen diren ibilbideak kendu eta gaur egun gehien erabiltzen direnen osagarri ibilbide berrien diseinua burutu.

‐

Paisaia interesguneak/Erreserbaren behatokiak. Eskualdeko behatokien eskaintza bakarra garatuko da (Atxarreko Pedro Deuna, Ereñozarreko Mikel Deuna,Matxitxako
lurmuturra, Bizkaiko balkoia, Txatxarramendi, Sta Katalina, Ogoño lurmuturra eta Portuondo).Behatokiak seinalizatzeko lanak burutuko dira, inguruak konponduko
dira, arbolak moztu edo ipiniko dira (Balkoian), informazio panelak eguneratuko dira eta behar denean, altzariak hobetuko dira..
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‐

Euskadiko Kontserba Museoa > Bermeon Ormaza arrain kontserba fabrikan kontserba jarduerari buruzko museoa zabaltzea garatzea. Udalerriko kontserba‐fabriken
partaidatze ezinbestekoa da.

‐

Gernikan Astra Fabrikaren proiektua gauzatzea “Kultura sormenaren fabrika” bezala

A.5.5.‐Espazio publikoen bitartekaritza orokorra
Jomuga mailan, udalek politikak aztertu beharko dituzte turismorako baliagarriak diren espazio publikoak hobetzeko. Anfitriones delako programa eskualdean sartzea
komenigarri ikusten da, proiektuan antzemandako kalitatea hobetu eta turisten aurreriritziak betetzeko jomugetan. Basquetour da Euskadin kudeatzen duen erakundea,
ekimen hau Espainiako Kalitate Turistiko Sistemaren (SCTE). barruan dago.
Horrekin batera eta Euskal Kostaldearen Turismo Plan Nagusiarekiko, Basquetourrek jardunbide programa bat diseinatu du Euskal Kostaldeko bide publikoek poliki identitate
komuna lortzeko eta pertsonalizatzeko.
A.5.6.‐ Seinalizazio turistikoa hobetzea
Eskualde barruko seinalizazioa, baliabide turistiko nagusien adierazlea da, batez ere establezimendu turistikoena (landa etxe, nekazal etxe, ostatu, hotel…) baina gure jomugan
ahuleziarik nagusiena da, kanpoko seinalizaioa (ingurukoa) eskualdetik kanpo jar daitekeena ahaztu gabe.
Beraz, lan batzarrak burutu beharko dira foru aldundiarekin seinalizazio turistikoa ipintzeko baldintzak edo betebehar teknikoak ezagutzeko, eta berarekin eta Turismo
Sailburuordetzarekin gaur egungo egoerari buelta emango dion ibilbide‐orria ezartzeko..
Maiatzaren 17ko 89/2011 Dekretuak garatzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Bizkaiko errepideen martxoaren 24ko 2/2011 Foru Arauan, udalek hiriguneak seinalizatzeko
aginte osoa dute, ez ordea, hiriguneak ez direnak, hauetan Foru Aldundiak du agintea.
Beharrezkoa izango da Seinalizazio Plan bat burutzea eskualdean zeintzuk elementu seinalizatuko diren, ze hierarkia erabiliko den, zeinek izango duen seinale berezia, seinaleen
banaketa eta aurrekontua zehazteko. Era berean eta Bidegirekin, Biosfera Erreserbara hurbiltzen edo sartzen ari garela adieraziko duten seinaleak ipintzea aztertuko da
(+Gernika+Bermeo) A8n.
Hiriguneetan garraiobide eta parkingak non dauden adieraztea ere komenigarria litzateke eta behin behineko seinalizazioa edo aldagarria udarako ere bai, eskualdeko leku
bazuetan , hondartza inguruetan, alegia, trafikoa murrizteko. Kontuan izan beharko da egun udalerri batzuen seinalizazioa ekasa dela (Elantxobe, Sukarrieta edo Bermeo), eta
ibilbide turistikoetan, hiriguneetako barne seinalizazioa ere bai..
A.5.7.‐ Jomugak helburu den publiko nitxoetara egokitzea
Ibiltur 2010ek emandako datuen arabera, Euskadira datozen turisten %20 familiak dira, eskualde honetan gehiago, ze familiarentzako baliabid ugari ditu (hondartzak,
interpretazio zentroak, Oma…) beraz, nitxo aberatsa dago eta jomuga bere beharrizanetara egokitu behar da.
Eredua garatzeko helburuak:
‐

Eskualdeko jomugek bete beharrreko ezaugarriak zeaztuko dituen eredua definitzea.

‐

Familia eskabidearen asetasuna handitzea

‐

Familiei zuzendutako jomuga berezien kokapen lehiakorra hobetzea.
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Basquetourrek sustatu beharreko programa da nahiz eta eskualdean ereduaren irizpideak ezarri daitezkeen merkatuko nitxo horretara geldika egokitzeko ( bai informazioan eta
enpresen kontzientziazioan bai jomugan bertan egiten den lanean azpiegiturak eta zerbitzu publikoak egokitzeko)
A.5.8.‐ Garraiobide azpiegitura berrien aukeren aprotxamendua
Honelako eskualde baten komunikabideek ahuleziak dituzte eta eskualdea isolatu samar geratzen da; garraiobide azpiegitura berrien garapenak (sarbideak, garraiobideak eta
noranzkoa aldatzeko korapiloguneak) izugarrizko eragina izango dute turismoan eta gaur egungo ahalmena handitu egingo da. Bizkaiko Foru Aldundiak Irisgarritasun
Jasangarrirako Planean (2008) aurrikusitako lotura berriek eskualdearen irisgarritasuna erabat hobetuko dute, arriskua eta kutsadura murriztuko dira, eta batez ere,
autobidetik Gernikara heltzeko denbora laburtuko da (13 minutu autobidetik) eta Bermeora (18 minutu) .Bi lanok atzerapena dute, baina 2012 hasieran hastekoak dira, 48
hilabetetan bukatzeko.
Turismoaren plangintza eta kudeaketan, azpiegitura hauek kontuan izan behar dira eta euron ahalmena ere bai; horregatik, zirkulazio fluxua handitzea planteatu behar da
turismoari begira..Dugun aukera garrantzitsua da eta Urremendik lanen garapenean paper garrantzitsua izango du alderdi turistiko interesgarriak ikuskatzen (seinalizazio
turistikoa, jolasguneak (Zugastieta) aparkalekuak edo loturak (Gorozika), bestalde ikerketa ad hoc baten bidez, sektore turistikoan lanak bukatzen direnean (2015/16 aldera)
sarbideak duen eragina aztertu beharko du (Sollubekoa ere bai)
Fluxu potentzial honi lotuta eta erdi neurriko hotelen faltan (50‐70 gela), hirigunean hotela jartzearen bideragarritasun ikerketa burutzea proposatzen da, egungo eskabide
puntualei aurre egiteko eta eskaintza desorekatu gabe,jarraipena bermatuko diona.
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HELBURU ERAGILEA: Eskualdean jarduera turistikoa planifikatu eta kudeatu lurraldearen erabilera turistikoak razionalizatu eta hobetzeko

Jomugan kudeaketa oso baterarako ekintzek jarduera turistikoaren eragin negatiboak murriztu behar dituzte eta positiboak gailendu, eta helburu nagusitzat lurraldea jagon
eta eta lurralde, kultura, gizarte, ekonomia eta hirigintza jasangarritasuna sustatzea, indartu nahi dugun Eredu Turistikoan agertzen den bezala.
Kudeaketa turistikoan eskualdean aginte eredu berri bat definitzea da programaren helburua, eragin negatiboak eta positiboak monitorizatuz. Modus operandi berria,
hasierako informazio gehiagorekin, desbideratzeak atzeman eta turismoaren kudeaketa prozesuetan elementu berriak sartuko dituena.
Espazio publikoan turismoak dituen eragin ezkorrak kudeatzeari dagokionez, auzotar, herritar eta turisten arteko harremanak hobetzeko jarduerak burutu beharko dira.
Jomugaren kudeaketa osoa ezartzearen aldeko apostua egin gura da, gorputz nagusi batekin,‐kasu honetan Turismo Jasangarriaren Gutun Europearra‐plangintza turistikoan
ingurumen jasangarrirako irizpideak sartzen uzten duena, lurraldearen kudeaketa osorako mekanismoak ezarrita.Gainera, paraleloan bete eta hasi beharko diren ekimenak ere
izango dira higikortasun, itsasaldeen esplotazioan, une publikoen… esparruan duten eragin zuzena eta zeharkakoa kontrolatu eta ordenatzeko.
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A.6.1.‐ Urdaibai Biosfera Erreserban Kudeaketa sistema ezartzea
Urdaibai Biosfera Erreserba da, lurraldeko beste babestutako inguru naturalak bezala, euskal eredu turistikoan aparteko espazioa izateko aktiborik nagusiena.
Aprobetxamendu turistikoa, espazio honen erabilera publikoaren adierazle, ekosistema kontserbatzeaz eta babestutako inguruaren eta bere eraginpeko inguruaren garapen
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jasangarrian laguntzeaz bateratu behar da. Horregatik, jarduera turistikoen eta erabilera publikoaren araudia garatzea inportantea da, PRUG eta PADAS delakoetan jada
aurrikusia.
Plan honek Erreserba Patronatoarekin ( Turismo Mahaian parte hartzeko) adostasun eta lankidetza tresnatzat balioko du; horretarako, Patronatoak onartu behar du eta
edukiak Lurralde Jarduera Planarekin koordinatu behar dira (PAT).
Turismo garapena inoiz ez litzateke paisaiaren edo Erreserbaren biodibersitatearen mehatxua izan behar, ezta habitateko landaredia eta faunarentzat edo landaredi eta fauna
basatiarentzat arriskua izan ere. Ingurune babestuetan burutzen den edozein jarduera turistikok (Erreserba, Biotopo, Natura Sarea) indarrean dauden araudia baita erabilera
publikorako arau eta araudiak ere errespetatu behar lituke. Hori dela eta, Biosfera Erreserban eta bere erangipeko inguruan Kalitate Sistema ezartzea gomendatzen da,
Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna, hain zuzen, (CETS) jarduera turistikoak eragindako arazoak kudeatu eta garapen sozioekonomikorako aukera berriak eskaintzen
dituena.
Gaur egun, Turismo Jasangarriaren Europako Gutunari atxikitutako espazio natural babestuek izugarrizko onarpena dute turismoaren kudeaketa jasangarrian Europa mailan,
partaidetzan eta adostasunean oinarritutako plangintza eta kudeaketa dute eta bertako eragileen arteko lankidetzari esker,emaitza izugarri onak ematen ditu. Gaur egun, eta
EAEko Espazio Natural Babestuen Sarearen Kalitate Estrategian, Foru Aldundiekin eta Eusko Jaurlaritzarekin adostuta, honako ekintza hauek burutu dira, honakoen arabera:
‐

Kalitate tresnen diagnostikoa

‐

Kalitate Plan osoa garatu 5 urterako

‐

Urterako Jarduera Plana ezarri

‐

Lanerako bidai orria zehaztu 2012rako

Gianera, Gutuna ezartzea Euskal Turismoaren Lehiakortasun eta Berrikuntza Planeko 2010‐2013 jarraibideekin batera doa (2.ardatza, hain zuzen, eskumena duten
erakundeekin lankidetzan, jasangarritasunaren kultura zabaltzea gomendatzen da) eta ekoturismoa sustatzen ari den Turismo Idazkaritza Nagusiaren lanerako bidearekin (“
arduratsu bidaiatzeak, inguru naturalak eraikitzen ditu, ingurumena kontserbatuz eta herriko komunitateen ongizatea hobetuz)Turespañarekin nazioarteko sustapen
jardueretan sartu ahal izateko.
Turismo Jasangarriaren Europako Gutuna ezartzeko Patronatoak landu beharreko prozesuak :
‐

CETS ezartzeko eragin sozioekonomikorako esparrua mugatu

‐

Lurraldean CETS hedatu, prozesu partehartzailearen bidez eta lurraldeko eragile nagusiak hartuta (Urdaibaiko Patronatoa, udal ordezkariak, Urremendi,
Erreserbarekin eta bere eremuan zer ikusia duten beste herri administrazio batzuk eta sektore turistikoarekin harremana duten elkarte, talde, erakunde eta enpresa
jabeekin.

‐

Eskabiderako agiriak bidali eta izapidetu

‐

Hautagaitza Dossierra idatzi, hiru fase dituena:
o

Erreserbaren eta turismoaren erabilera publikoari buruzko Diagnostikoa idatzi, CETs‐en helburuak eta betebeharrak kontuan hartuta.

o

Jardunaldiak burutu, Diagnostikoa jendeaurrean aurkeztu eta adosteko.

o

Diagnostikoaren behin betiko idazketa

o

Diagnostikoarekin bat datorren Estrategia agiria idatzi hiru urterako.

o

Jarduera Plana idatzi (lanerako plana da non parte hartzaileek aurrekontuak aurkeztuta garatuko diren ekintza zehatzekiko konpromisua hartzen duten)
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o

Estrategiaren eta Jarduera Planaren jende aurreko auzkezpenaonarpen adostua lortzeko.

o

Jarduera Plana behin betiko idaztea

o

Auditoriarako beharrezko eranskinak eta informazio osagarria egitea

EUROPARC Federaziora bidali Hautagaitza Dossierra, honek ebaluatu eta egiaztatzailea bidaliko du babestutako ingurura.

A.6.2.‐ Garapen ekonomiko jasangarria sustatzeko neurriak garatzea
CETSak ezartzeko prozesua garatzen den heinean, eskualdearen garapen jasangarria lortzeko manera onen sustapena ahalbideratuko duten neurriak ezartzea planteatzen da,
eragileen arteko sinergiak sortu euren inguru hurbilean eta enpresarioak konzienziatuta.Herriko enpresarioak sensibilizatu eta informatzea beharrezkoa da garapenaren eredu
jasangarria ezartzeko, jarduera turistikoen ingurunea eta ekonomia hobetzeko eta Biosfera Erreserbaren balore naturalak babesteko eta zabaltzeko eragile turistikoen parte
hartzea hobetzeko.
CETSen prozesua laguntzeko, sustatzaileak informatu eta sentsibilizatzeko tresnak izatea beharrezkoa da:
‐

Ingurumen eragina murriztea lortu, ingurumenarekin begirunetsuagoak diren prozesu, produktu eta zerbitzu berrien bidez

‐

Herriko sustatzaileek espazio natural babestuen gainean duten iritzia hobetu, eurenganako onarpen soziala hobetu eta ezeztatzeko edo baztertzeko arazoak
murriztuz.

‐

Ingurumenaren gaineko nformazioa eta pymen jasangarritasun irizpideak hobetu, baldintzak ezagutu ezak sortzen dituen ingurumen arazaak ekidinda.

‐

Eta manera onen gaineko informazioa eman Biosfera Erresebaren kudeatzaileak eta herriko populazioaren arteko harremana hobetzeko.

Era berean, enpresarioek eurek burutu behar dituzte Erreserbaren baloreen eta jokabide arduratsuak izataren beharrizanaren gainean, bezeroei zuzendutako sentsibilzazio
ekimenak. Enpresarioek euren establezimendua Erreserban atxikitzeko neurriak hartu beharko dituzte, negozioaren kudeaketa hobetuta, herriko ekonomian zuzenean
laguntzen dutelako. Merkatua eta izadia edo ekoturismoa eskatzen duen turistaren tipologia ezagutzetik hasi eta Erreserbaren jardueraz eta dituen zerbitzuez informatua
egoterainoko ekintzak; ingurumen manera onak jasoko dituzte, azpiegiturak, ekipamendu eta prozesua, erosketa politika,aurrezpen energetikoa eta hondakinetan aldaketak
burututa, edo Erreserban zehar turistak sakabanatu eta euren jokabidean eraginda edo herriko produktu eta zerbitzuak sustatuta, besteak beste.
Erosketa politikari dagokionez, hotelek edo jatetxeek inguru hurbilean zuzeneko gastua sortzea sustatu behar da. (herriko produktuak erosita) hurbileko ekonomiak dinamizatu
behar dira eta kalitatezko enplegua erraztu, formakuntza zentro edota erakundeekin burututako lankidetza eta hitzarmenen bidez, edo populazioaren atxikimendua eta
partaidetza lortu jarduera turistikoetan, dinamizazio ekonomikrako eta herriko gizarteak turismoarekin lankidetzaa lortzeko.
Jasangarritasun ekonomikoaren aldetik ezarri ahal den beste neurri bat azpiegiturak eta ekipamendu publikoak turistek erabiltzea da. Eskualdeko udalerrietan dauden kirol et
kultura ekipamenduak edo ekipamendu sozialak, aktibo handia dira eta eskaintza turistikoan sartu ahal dira kudeatzaileekin sinatutako akordio edo hitzarmenen bidez
(gehienak udaletan) turistek edo bisitariek erabil ditzaten momenturen baten. Erabilera osorako akordioa burutzeko aukera ere aztabaida daiteke edo establezimendu
batzuetan gauak pasatzeko edo bisitak burutzeko. Gainera, kirol ekipamendu edo ekipamendu kultaral batzuk, berez, esperientza bat dira (frontoiak esaterako, adibidez
Gernikakoa), turistek erabiltzeaz aparte, dinamizatzeko edo instalazioetan egindako inbertsioak amortizatzeko ere balio dute.
Azkenik, kapitulu honetan populazioak parte hartu behar duela esatea oso garrantzitsua da, beste eragile turistiko bat gehiago bezala, leku turistikoak aisialdirako lekutzat
hartuta eta produktu eta zerbitzuen kontsumoen alorrean (elikadura, jarduera kulturala, musikala…).Aurreko logika bera jarraituz, geroago sentsibilizazio jarduera moduan
tratatuko dugun gaia, eskualdeko populazioa ekipamendu turistikoetara hurbiltzea da beste jardunbieetako bat, eskaintza turistikoa hiritarren artean ezartzeko..
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A.6.3.‐ Higikortasuna eta garraio publikoa kontrolatzea eskualdean
Espazio publikoetan higikortasunarekin zer ikusia duten alderdiak,batez ere bideko higikortasuenei dagozkionak, esperientza turistikoaren kalitatea hobetzeko kudeatu behar
dira, baita eskualdeko populazioaren bizkalitatean eragin negatiborik ez izateko ere, turismoaren eragina murriztuz. Horretarako ondokoa proposatzen da:
‐

Eskualdean Higikortasun Jasangarrirako Plan bat burutzea, eskualdean turismoak sortzen dituen arazoak konpontzeko, trafikoa eta aparkalekua ordenatzeko eta
autoaren gehiegizko erabilera murrizteko ingurugunearekiko atseginagoak diren beste era bazuke rabilita, eta honakoa aurrikusiko duena:
o

Higikortasun sistema egokiak definitzeko fluxuen azterketa

o

Hondartzetan eta Biosfera Erreserban bertan aparkaleku berrien kokapenaren azterketa.

o

Parking disuasirioak ,eta trenbidea erabiltzea, maiztasuna handituta.

o

Hondartzetara eta Gazteluatxeko Donienera lantzaderak (behin behineko parkinak, hondartzetarainoko lantzaderak…)

‐

Higikortasun Plan horren arabera bisitarien higikortasuna planifikatu eta arautu behar da, batez ere Urdaibain Autzaganetik edo Gazteluatxetik datozen taldeena,
eragileekin hitzarmen plana burutuko da, sarrera eta irteera orduak, bisitak, aparkaleku beharrak, besteak beste aurrikusteko.

‐

Garraio publikoaren erabilera sustatzea desplazamendu turistikoetan garraio publikoen erakundeen eta eragile turistikoen artean (publiko‐pribatu) hitzarmenak
sinatuta.

‐

Oinez higitzea sustatu, eskualdean dauden oinezkoentzako ibilbideez informatuta (bidegorri edo xendak) eta dauden garraiobide publikoak landuta, eskualdeko
eredu turistikoa kontuan izanda eta bertako baliabide asko oinezkoak direla jakinda ( hiriguneak, Oma ingurua, xendak, behatokiak…)

‐

Bizikletaren erabilera sustatu, bideak eta baliabideak egokituta eta turista motibatuta. Esperientziapilotutzat bizikleta elektrikoen mailegu sistema martxan jartzea
ere planteatzen da, eskualdeko baliabide zenbaitera bizikletaz joateko. Beste erakunde batzuekin lankidetzan burutu behar da ekimena (EVE edo Dennok Inn
Bermeokoa) higikortasun aldagaien garapenerako izango da, hurbileko lekuetan edo parking edo harrera puntuetatik hurbil daudenetan ibilgailu elektrikoa
alokatzeko (Hiriko mota)

‐

Itsasozko desplazamendu sistema bersartu, Laida eta Mundaka arteko antzinako ferrya berreskuratu eta beste ontziratze leku batzuk ipini (Sukarrieta, Bermeo,
noizean behin Elantxobe) edo balore turistiko handiko ibilbideetara ere zabaldu. (Muruetako teileriara ingurua interpretatzeko). Itsasadarreko zati batzuetan
nabigatzeko araudia dagoela jakinarazi, beraz horrelako garraiobide zerbitzuak ordenatuak eta arautuak direla jakinaraziko da ( ez debekatuak).b

‐

Euskotrenekin baterako tren turistiko baten aukera baloratu, udan Bilbao‐Bermeo tren turistikoa ezartzeko eta hiriburutik eskualdera fluxuak modu jasangarrian
bideratzeko, gainera aurretiaz planteatutako beste eredu batzuekin sinkrozinatu ahalko dira..

Azkenik, karabanentzako egonaldi mugatuko parkina eraikitzea aurrikusten da Gernika‐Lumo inguruan eta aparkalekuen ingurua konpontzea.
A.6.4.‐ Espazio publikoen kudeaketa egokia
Eskualdeko gune batzuetan noizik noizera saturazioa ematen dela ikusi da. Gehiegizko turista kopuruak eragindako horrelako masifikazio egoerak kudeatzeko (bat‐batean edo
taldeka) Urremendik eta eragile turistikoek gehiegizko pilaketa ekiditeko ekintzak burutuko dituzte. Horretarako:
‐

Turismo gida eta eragileekin hitzarmena burtutuko da.

‐

Bisitak ordutegika eta taldeka antolatzea
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‐

Auuretiaz ordua hartzeko sistema ezartzea.

‐

Bisitaren kalitatea edo urtaroa bermatzeko kupoak ezartzea

‐

Sasoi batzuetan talde bereziak jartzea martxan, baliabide batek duen bisita kopurua edo bisita bera kontrolatzeko (informatzaile turistikoak edo antzekoak)

‐

Eskualdeko establezimendu turistikoetan dibulgazio eta informazio kanpainak burutzea

Urremendi eta Patronatuaren arteko lan protokoloa garatzea ere proposatzen da, sor daitezkeen egoera larriak konpontzeko, jomugan espazio publikoaren kontserbazioaz,
segurtasunaz eta higikortasun kudeaketaz zer ikusia duten jarduera turistikoek eragindako ondorioak aurrikusi eta zuzen kudeatzeko,
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MARKETING > POSICIONAMIENTO
P7.‐ Programa integral de marca, posicionamiento y promoción
HELBURU ERAGILEA: Definitutako eredu turistiko berriari marketing politikak egokitzea, irizpide berriak ezarri eta jomugaren sustapen osoa hobetzeko tresnak diseinatuta
Turismoaren Marketing Plana da, markan, produktuan eta kokapenean zentratua, helburu nagusia Busturialdea Urdaibai jomuga turistikoa identifikatu, sustatu eta
komerzializatzeko diseinatu eta ezarri beharreko jarduerak definitzea da.Horretarako, eskualdearen errelaitateari ondoen egokitzen zaion marka turistikoa definitzeko aurre
pausu moduan beharrezkoa da bere garapenean lan egitea, bera salduko den merkatuak aztertzea eta marketing estrategiarik onenak definitzea turismo merkatuan lekua
lortzeko eta Euskadiko turismo panoraman jomuga nagusi honek protagonismoa izateko.
Eskualdeko Marketing Planak maila ezberdinak izango ditu. Inguruan eragina duten eskualdetik kanpoko planei lotuta egongo da, Euskadiko Marketing Plan Turistikoa 2010‐
2013 bezalakoei, Bizkaiko Foru Aldundiaren Legegintzaldi Planari, Euskal Kostaren Zuzendaritza Planak planteatutako estrategiei, Bizkai Costarenari, Santiago Bidearen Plan
Nagusiari .. eskualdean eragina duten produktuak, izadia, ekoturismoa, turismo aktiboa.. bezalakoak lantzen dituzten ekimenak garatzeko.
Esandakoaren harira, merkatuko eta produktuko estrategia zehaztuko da, ohiko euskarriak (off line) eta euskarri digitalak (off line) ezartzeko, betiere helburu erreal eta
potentzialekin hurbiltasuna bilatzeko, kosteen egokitusuna (egungo egoera ekonomikoa kontuan izanda) eta planteatutako ekimenen emaitzen jarraipena burutzeko, hasierako
planteamenduaren eta programa ezberdinen egokitasuna bilatzeko edo zuzendu eta ezarritako helburuak lortzeko.
Programa honek nortasun turistikoaren irudian denen adostasuna lortzeko egingo du lan.
Jardunbideak

A.7.1
Marka turistikoaren definizioa

A.7.2
Marka eta produktua merkatu
turistikoan kokatzeko estrategiaren
diseinua
A.7.3
Jomugaren sustapen eta
komerzializaziorako euskarriak
definitzea

A.7.4
Urteko sustapen plana diseinatzea

Jarduerak

Lehentasuna

- Marka turistikoaren irudia definitzea jomuga turistikoa identifikatzeko, komunikatzeko
eta kokatzeko .
- Marka ezartzea produktu/jomuga/merkatu/komunikaziorako eta sustapenerako
euskarrien arabera
- Sortutako marken sinergiak aprobetxatzea,batzuek merkatuan kokapen zehatza dutela.

Altua

- Produktuen eta Sustapenaren Jarduera Plana egin eta onartzea

Altua

- Heburu den publikoari zuzendutako eta onartutako izaera osatzen duen euskarrietan
sartutako oinarrizko programa disenatzea: helburu, prensa, azken publikoa.
- ,Sustapen jarduerak asistentzia bezala sustatzea: Azokak, aurkezpenak, work shop…
asistentzia ereduen eta beharrezko sustapenerako euskarriak. Definizioa.

Altua

- Sustapen Plana Onartzea. Eskumena duten administrazio turistikoen ekintza osagarria
duten merkatu eta produktuak identifikatu eta lehentasuna ematea.

Ertaina

Gauzatzea
Eskualdeko marka
turistikoaren
eskuratasuna eta
diseinua

Eskualdeko
Marketing
Turistikoaren
Plana
Eskualdeko
Marketing
Turistikoaren
Plana
Eskualdeko
Marketing
Turistikoaren
Plana

Sustatzailea
Urremendi
Turismo Mahaia

Urremendi/
/Basquetour
Turismo Mahaia

Urremendi/
/Basquetour
Urismo Mahaia
Urremendi
/Basquetour
Tuismo Mahaia
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Adueraren deskribapena

A.7.1.‐ Marka turistikoaren definizioa
Busturialdea Urdaibain jomuga geografikoak, produktu elkartuak, sektore elkarteak, hartzaileak… adierazten dituzten marka turistiko ezberdinak daude.Eurotako askotan
Busturialdea –Urdaibairi egiten zaion aipamena konstantea da, baina erabilera, eredurako…planteamendu uniforme gabe. Programaren helburua onartzen den jomugaren
marka onartzen denetik ezartzeko arauak eskaintzea da.
Markaren erabilera argitzea marka gidaliburu baten bidez, eskualdea identifikatu eta ikuspegi turistikoan kokatzen laguntzen du.
Gaur egun eskualde erakundeak Busturialdea Urdaibai marka darabil, hala ere, azketa taldeak marka honen egokitasuna zalantzan jartzen du marketing turistikoaren
aldetik.Irizpide objetiboa ematekotan, internautek eskualdeari buruzko informazioa bilatzean erabiltzen dituzten izenak aztertu dira sarean. Googlek ematen dituen daturik
popularrenak eredutzat hartuta (Interneten bilatzaile nagusia dela kontuan izanda aproximadamente con), adierazten den egoera honako hau da:
•
•
•

Urdaibai: 1.080.000 emaitza inguru ditu sarean (Googlek emandako datuak).
Busturialdea: 677.000 emaitza inguru ditu. (Googlek emandako datuak).
Busturialdea Urdaibai: 323.000 ematza ditu.. (Googlek emandako datuak).

Emaitzei dagokienez, eskualdeaz interesatzen diren internautek gehien bilatzen duten hitza Urdaibai da.
Bestalde, Google Analyticsek www.busturialdeaurdaibai.com web orriarengainean emandako informazio estatistikoak datuok baieztatu egiten ditu:

Iturria: Google Analytics. 2010eko ekaina –201ko ekaina
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Marka eraikitzea
Busturialdea Urdaibain Euskal Turismo Agentziak identifikatutako produktu turistiko guztiak sarzten dira. Horrela esparru txiki batean izadi turismoa, ekoturismoa, turismo
kulturala, turismo aktiboa, negozioena, pizgarriena… batera daude. Azken finean, publiko eta merkatu nitxo askoren espazio erakargarria baita.
Eskualdearen marka turistikoak helburu den publiko eta produktu ugaritasuna izan behar ditu kontuan. Bakoitzaren sena kontserbatzeko gai izan behar du eta era berean,
barneratuta dauden jomugan identifikatu behar ditu.
Horregatik, formulazioan honako elementu hauek izan behar dira kontuan:
•
•
•
•
•
•

Populazioak eta merkatu turistikoak onartzea
Jomuga geografikoaren marka identifikatu eta egokitzea produktuaren erabilerara
Sarean popularra izatea
Kokatzeko burututako inbertsioa eta ibilbidea
Marketing estrategien egokitasuna
Diskurtsoaren koherentzia onartu den eredu turistikoan.

Markaren eraikuntza zuzenak jomugen eta produktuen izaera adierazten duela onartu behar du, balorea ematen dion elementua dela ere onartu behar du.
Dagokigunean eta Urdaibai dela hitzik zabalduena jakinda eta turistak/bisitariak eskualdeaz gehien erlazionatzen duena dela, marka turistiko “aterkia” delakoa sortu gura da,
beste azpimarka batzuekin batera mantentzeko dagoen produktu ugaritasuna eta jomugan duten kokapena kontuan izanda.Merkatuan dauden markek sorzen dituzten
sinergiak aprobetxatu behar dira bai jomuga mailan (gernika), bai produktu mailan (surf).Irudi korparitiboa sortzeko ikerketarik eta produktuaren gidalibururik ez dagoenez,
Urdaibai Turismo marka “aterkia” bezala erabiltzea proposatzen da eta azpimarkek:
•
Surf Mundaka (Urdaibai).
•
Gernika + kultura (Urdaibai).
•
Bermeo + kostaldea + itsas‐arrantza ondarea (Urdaibai).
•
Biosfera Erreserba+ natura eta abentura (Urdaibai).
•
Landa turismoa Urdaibain.
•
Gastronomía eta Urdaibai ardoa.
•
Birding Urdaibai.
•
Urdaibai pizgarriak.
Erabilera eta merkatuen arabera, markak etiketa bereizgarria eramatea ere planteatzen da; izan ere, balore erantsi handia suposatzen du Biosfera Erreserbarentzat.
Marka eta azpimarkak ezartzea eszenatoki eta merkatu ezberdinen araberakoa da, baita irudi korporatiboaren gidaliburuan zehaztuko diren erabilitako euskarriak ere.Euron
normalizazioa beharrezkoa da unitate, indar eta era berean bakoitzaren apartekotasuna trasmititzeko eta jomugarena orokorrean. Jomuga turistikoaren marka turistikoak
komunikaziorako, identifikazio eta kokapenerako elementu bezala funtzionatuko du.
Horregatik, honako elementu hauek izan behar dituzte komunean:
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Logotipoa
Tipografia
Koloreak
Irudiak eta formak (imago tipo)
Produktuaren izendapena hainbat hizkuntzetan
Marka geografikoa

Sortutako sinergiak aprobetxatzeak eta ezarpen irizpideak ezartzeak unitate irudi argiagoa eskainiko du eta menpeko marken kalitate maila ziurtatuko du. Horrela, jomuga
honen brandinga hobetuko da eta beraz, egungo eta izango den publikoaren kokapena.Marka eta azpimarkak diseinatuta, Irudi Korporatiboaren Gidaliburuan jaso behar dira.
Gidaliburuak zehaztuko ditu marken arteko bizikidetzak euskarrietan eta Bizkaiko Lurraldeko eta Euskadiko gainerako marka turistikoekin bizikidetza (BFAko planak eta
Euskadiko Turismo Marketing planaren arabera) eta arauak eta aplikazioak.Irudi Korporatiboaren Gidaliburua zuzen erabiltzeak jomugaren irudi turistikoa sustatuko du,
erabilpenei esker eta zuzendutako publikoarentzat marka homogeneo eta ezaguna delako.
Irudi Korporatiboaren Gidaliburua produktu gidaliburuan zehaztutako materiale eta elementu guztietan ezarriko da eta honako elementu hauek izango ditu:
•
•
•
•
•

Arau orokorrak / Papergintza/eskuorriak / Markak eta logotipoak / Kokapen mapa
Piktogramak / Hizkuntzak / Irudi Bankua
Seinalitika, Informazio plakak / Seinalizazio norabide plakak
Berezko on‐line euskarriak/ Merchandising
Informazio panela / Elementuen erakusleihoa / Sustapen kartelak / Eskuorri eta argitaratze eredua / Bestelako sustapen euskarriak

Urdaibaiko “aterkia” marka eta berari atxikitako azpimarkak eskuz erabiltzeak, ezartzerakoan ikuspegi egokiagoa sortuko du, ze produktu turistikoa bera, zein merkatura dagoen
zuzenduta eta komunikazio eta sustapen euskarri ezberdinetan izango dituen erabilerak izango dira kontuan, onarpen sozial eta turistikoan aurrerapena lortzeko

A.7.2.‐Merkatu turistikoan markaren kokapenaren estrategia diseinatzea
Jomugari eta merkatu turistikoari dagokion kokapen estrategia egokiak, Busturialdea Urdaibairako berebiziko marka eraikitzeaz konbinatuta, hurrengo ekimenak burutzeko
aukera emango du:
Marka, azpimarkak eta erabilerak onartzea
•
•

•

Markaren irudi kanpainak sustatu, eskualdea ezagutzera emateko eta Euskadiko eta estatuko merkatu turistikoan onarpena lortzeko.
Markaren inguruko komunikazio estrategia bideratu, Busturialdea Urdaibai bisitatzeak beste jomuga batzuekin alderatuta, esperientzia lez suposatzen duenaz
jabetzeko oinarrizko elementuak eta bereizgarriak nabarmenduta, batez ere:
o Eskaintzaren personalizazioa eta bereizgarritasuna
o Dibertsitatearen aberastasuna (itsasoa, landa, hiria) jarduera, esperientzia eta programen oinarri.
Abantaila lehiakor handiagoa lortzea marka turistiko bat izatearen ondorioz, berorren onarpenak eta ezaugarriak eskualdeko produktu turistikoak
komerzializatzen lagunduko du eta.
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Busturialdea Urdaibai eskualdea Euskadiko ikuspegi turistikoaren jomuga nagusi bezala kokatzea, marka turistikoaren identitatearen eta irudiaren konbinazioz lortuko da.
Komunikazio Plan eraginkor baten bidez ezarriko da on eta off line euskarrien bidez, eta eskualdearen benetako kokapen baikorra lortuko du.

Kanpoko Komunikazio Plana
Komunikazio Plan orokorra planteatzen da, aurretiazko plangintza baten lortutako edukiak sartu eta lehentasuna emanez, eta eskualdeko turismoan inplikaturiko beste
erakundeekin baterakoa: LGR, udalerriak, Bizkaiko Foru Aldundia eta Basquetourreko aterkia, baita aukeratutako on eta off line euskarrietatik ondorioztatutako erabilera
egokiak, bera zuzenduta dagoen bideak eta merkatuak (komunikabidak, trade, populazioa, sektorea…) Apartatu hau bilakatzen eta jomugaren garapen mailara eta komunikazio
beharrizenetara egokitzen joango da, eta Marketing planean diseinaturiko helburuak beteko ditu. Beharrezkoa izango da komunikaziorako helburu diren publikoak eta
beharrezko euskarriak zehaztea:
•

Prentsa Dossierra:Komunikazio jarduerak eta harreman publikoak, familia bidaiak, sustapen bereziko jardueren…garapena erraztea izango du helburua.

•

Traderako produktu Portafolioa. Sektore pribatuarekin batera diseinatu beharreko tresna da. Eragile komerzialentzat jomuga aurkeztu eta saltzeko tresna izango da.

•

Online eta of lin euskarrien planifikazioa (Jomugaren sustapen eta komerzializaziorako euskarrien definizioa atala ikusi)

A.7.3.‐ Jomugaren sustapen eta komerzializaziorako euskarrien definizioa
Atal honetan programaren diseinua zehaztuko da ikertzen ari den jomuga turistikoa sustatzeko eta bere brandinga eta kokapena hobetzen lagunduko duten berebiziko
euskarriak izango ditu barne..Gaur egun, Urremendi LGE ari da eskualdeko eskuorri turistikoak eta web‐aren orientabide turistikoa burutzen.

•

Off line euskarriak: eguneroko prentsaren izenburuak identifikatu, sustatu gura diren produktuekin bat datozen aldizkari espezializatuak, eskualdeko argitalpenak,
irratia, ikusentzunezko euskarriak…

•

On line euskarriak: eskualdeko turismo web orrialdeak eta antzeko produktu turistikoak dituztenak, sare sozialetan parte hartzea (Facebook, Twitter, Youtube),
Busturialdea Urdaibaiko gaien antzekoak dituzten euskarrien loturen trukea…
Euskarri digitalei dagokienez, eta zehatzago euren erabilerari sare sozialetan, komunikazio eta sustapen bide direla nabarmendu behar da; azken urteetan garapen
nahikoa izan dute, alor guztietan, turismoan ere bai.

•

Asistentzia ereduak: Azokak, aurkezpenak, work shop, bestelako ekimen propioak… . Asistentzia ereduetan Turismoaren Euskal Agentziak sustatzen duena, Bizkaiko
Foru Aldundiarena eta Eskualdearena berena (Bizkaia Kosta, Bizkaia Naturala eta Euskal Kostaldea).ezberdindu behar dira

Bestalde, euskarri plan bat burutzea ezinbestekoa da;barruan garatuko da eta eskualdeko produktu turistikoak sustatzen lagunduko du: eskuorriak, kartelak, newsletters,web
orriaren diseinua hobetu, irisgarritasuna…bakoitzaren edukiak diseinatuko dira, produktuen sustapenerako ezarritako helburuen araberako lehentasunak zehaztuta, baita
publikoa hartu bisitariari in situ erantzuna eman ere.
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Turdaibai bezalako elkarte turistikoak aipatu behar dira, on line euskarrietan (web, sare sozialak) eta off line (eskuorriak, kartelak..) agertuko direlako elkarteak sustatzen dituen
produktu turistikoak. Turismo alorrean eskualdeak eskaintzen dituen sinergiak aprobetxatzeak produktu turistikoen sustapena eta komerzializazioa hobetuko du, zehaztutako
marketing eta komunikazio estrategiarako baliagarriak izango dira eta ekoizpenaren eta sustapenaren kostuak murriztuko dira.
•

Euskarrietan eta sustapen jardueratan QR kodea ezatzea: : QR kodea (Quick Response Barcode) dimentsio biko kodea da, puntuzko ondo bat erabiltzen da, hiru
koadro ditu ertzetan, kodea eta irakurlea detektatzeko.

QR kodearen adibidea:

Busturialdea Urdaibaiko eskuorri eta katalogo turistikoak:
Erabiltzaileek informazio zabalagoa izan dezaten eskualdeko web orrietara jota, ostatuak, jatetxeak… edo aparteko edukiak izateko, bisita birtualak,
bideoa…Horretarako, eskualdeko produktu eta zerbitzu eskaintzaileek euren web orria sortzea beharrezkoa da edo daukatena eguneratzea
nabarmendu gura dituzten edukiak sartuta
•

Fidelizazio txartela
Bezeroari eta eskualdeko establezimendu komertzialei buruzko informazio asko gorde ahal da


Informazioa mapa turistikoetan
Interesgune turistikoen gaineko informazio osagarria, hondartzak, eraikin kultural…



Interes kulturala edo paisajistitikoa duten guneetan informazio panelak



Hesi publizitarioak eta idatzizkoak



Bezeroak QR kodearen bidez, gainerako informazioa lortu eta jomuga turistikoan burutzen diren programetako sustapen kodeetan eta zozketetan
hartuko du parte.



Zozketak
QR kodeen belaunaldi dinamikoa bluetooth marketingarekin konbinatuz, bisitarien telefonoetara mezuak bluetooth bidez bidali.
Teknologia hau oraindik ez da guztiz sustraitu Europan, baina merkatura sakeleko telefono berriak ateratzen direnez eta gero eta euskarri gehigotan
sartzen direnez produktuak eta zerbitzuak komerzializatzeko, QR kodeen erabilera ere zabalduko da.

Bestalde, aplikazio hau egoki ezarri eta erabiltzeko eskualdeko.eragile turistikoei sentsibilizazio lana burutzea ezinbestekoa da, pribatuei zein publikoei,
teknologia hau erabil dezaten eta komerzializazio eta salmenta kanpainetan sartzeko , baita eskualde turismorako helburu diren publikoei zuzendutako fidelizazio
jarduerak burutzeko ere erabil dezaten.
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A.7.4.‐ Urteko sustapen plana diseinatzea
Zehaztutako sustapen kanpainek ez ezik bakoitzarentzat Marketing planean ezarritako helburuekin bat datozen aukeratutako euskarriek ere urteko komunikazio plan orokor
bati erantzun behar diote, urte baterako sustapen ildoak jartzeko gai dena.
Onartutako markaren eta berari atxikitako azpimarken arabera zehaztuko plana, baita eskualdeko produktu turistikoak eta de Basquetour, Turismoaren Euskal Agentziaren
mende daudenak ere.
Horretarako, kanpoko eta barneko komunikazio jarduerak onartuko dira, azoketan parte hartzea, sustapen ekimen propioak edo konpartiituak, eta prees trips. Jarduera plana
egoera ekonomikoarekin eta azoka espezializatuetara joateko horrelako ekimenak gero eta gehiago aukeratzeaz bat etorriko da
Urteko sustapen planak egutegia izango du, bertan denbora horretan burutuko diren ekintzak eta eskualdeko produktu turistikoak agertuko dira, helburu diren publikoko
segmentazioa,, gauzatze datak,aurrekontua eta betetze maila.

MARKETINGA > ESKAINTZA

P8. Multiproduktu eskaintza eraikitzeko programa

HELBURU ERAGILEAK: (1) Produktu turistikoak joera berrietara eta eskabide segmentuetara bideratzea, ezarritako eredu turistiko berrira egokituz (2) Sektoreen parte hartzea
lortzea, eragileen paperean eta jomugaren eskaintza eraikitzeko arduran identifikatuz, trebatuz eta heziz.
Eskualdeak balore eta potentzial handiko baliabideak ditu produktu turistikoa eta esperientziala eraikitzeko. Multiproduktu jomuga da, Turismoaren Euskal Agentzian agertzen
diren produktu guztiak dituena. Programak honako ikuspegiak izan behar ditu:
-

Basquetourrekin Jomugari Atxikitzeko protokoloetan adierazitako baldintzak betetzea. Esperientzia, playgrounds eta zirkuituen atala. Produktu planifikatu eta
kudeatuak, produktua, zerbitzu turistikoak, marketinga, trebkuntza eta berrikuntza…txostenak jaso bezala.
Azpiegiturak eta jomugaren eskaintza eskabideari egokitzea, benetako turistaren profila eta jokabidea, gaitasuna eta merkatu nitxoak.
Produktu bakoitzean eskualdeko eskaintzaren puntu nagusiak identifikatu, esaterako,balore erantsia eta bereizgarria Euskadiko produktu turistiko eta esperientzialen
ikuspegian.
Sistema turistikora eskualdeko landaguneetako eta udalerri txikietako. beste elementu batzuk sartu guran poliki‐poliki, era orekatuan eta koordinatuan egingo da lan.
Ibilbide kultural antolatuak diseinatuko dira, bai taldeentzat bai bakarkarako, egutegi eta programa finkoa dituztenak. Zirkuituetan sartuko dira eta zuzenenan edo
bitartekarien bidez komerzializatuko dira. Bisitariari hain ezagunak ez diren ondareguneak ezarriko zaizkio, potentzial handiko baliabieetako inbertsioak errentagarri
bihurtuz, Arrolako Kastroa, Ibarrangekluko Ander Deunaren eliza, Tourseko Martin Deuna… denak bisita erregularretan sartuko dira.
Eskualdeko behatoki ibilbidea diseinatzea. A.5.4 puntuari atxikia (baliabide multzoaren sarbide egoera eta bisita mantendu eta hobetu aukera irizpidepeak kontuan
izanda) eskualdeko behatokien eskaintza bakarra burutu beharko da (Atxarreko Pedro Deuna, Ereñozarreko Mikel Deuna, Matxitxako lurmuturra, Ogoño lurmuturra
etaPortuondo) sarbideak eta seinalizazioa hobetzeaz gain, jomuga turistiko honen helburu den publikoarentzat ibilbide programatua eta kalitatezkoa eskainiko da.
Eskualdeko xendak. Interesik eta eskabiderik handiena dutenak aukeratu..Fluxua eskualdeko beste leku batzuetara dibertsifikatu ahal dutenak sartu..
Ekoizlei bisitak. Produktua lurraldera atxiki. Pausu handia dago emanda produktu batzuen izendapen geografikoarekin, piperra edo indaba esaterako.
Jardunbidea

Jarduerak

Lehentasuna

Gauzatzea

Sustatzailea
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Natura turismoa
(aisialdia)
(izadiaren interpretazioa)
(turismo aktiboa)

A.8.2
Turismo kulturala

A.8.3
Turismo eno gastronomikoa

A.8.4
Landa turismoa
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- Ekoturismoari eta turismo aktiboari lotutako lan ikuspegi publiko‐pribatuaren
alineazioa Basquetourren produktu estrategiarekin. Protokoloa sinatzea
- Xendak eta BTT ibilbideak aukeratzea eskabidearen ,eduki bereizgarriaren eta lurralde
orekaren arabera eta mantentzea.
- Zaldientzako ibilbeen seinalizazio eta mantenimendu Plana definitzea
- Patronatoak turismo mailan sustatzen dituen ekimenak eskaintzan integratu (
higikortasuna, xenda plana).
- Birding Euskadi. del Urdaibai Bird Centerreko turismoari zuzenduutako erabilerak
zehaztu Euskadi mailan kokatzeko.
- Patronatoak sustatutako Geoturismoaz erlazionaturiko ekimenak lagundu. Produktu
multzoan kokatu eskualdeko elementu bereizgarriak gailenduz, surf a esaterako,
Mundakan du adierazlerik onena.
- Eskualdeko top produktuak Basquetourren produktu esperienzialetan sartu.
- Gernika Euskadiko Turismo Kulturalaren adierazlerik handiena bezala kokatzeko
Planaren diseinua
- Bonbardeaketaren 75, urteurrenaren Fundazioarekin koordinazioa, programatutako
ekintzetan errentabilitate turistikoa lortzeko.
- Bermeo eta Elantxobeko itsas eta arrantza kulturaren itemak definitu eta sendotu
- Basquetourren etorkizuneko produktu Planarekin alineazioa
- Bermeoko Ormaza proiektuari jarraipena eta laguntza eman Udalarekin eta herriko
kontserba enpresekin lankidetzan.
- Basquetourrek sustatutako Santiago Bideko Plan Nagusian kokatzea
- Bizkaikoarekin eskualdean kudeatzen diren baliabideen bisita Plana egituratu.
- Jomugaren erakarpenekin programa kulturala garatu: Gernika bakearen eredu, Euskal
Herriaren hiriburu istorikoa eta kulturala, Picasso….
- Ezartze sistemen definizioa bisita proposamen ezberdinei, erregularrak,
puntualak,zirkuituetan , programetan, ibilbide eta paketeetan sartutakoak. Balore
turistikoa ematea eta baliabide interesgarrien ateak zabalik jardunaldiak burutzea ,
Ibarrangeluko elizara, Tourseko Martin Deunarenera Forun, Arrolako kastroa…
- Herriko jaien eta ekimenen orientabide turistikoa.
- Produktu Planean kokatzea ekimenak bereiztuta. Gernikako merkatua, Bermeoko
arrain azoka…
- Enogastronomia Planeko jomuga baldintzak betetzea
- Jomugan sustapen ekintzak antolatzea: Jardunaldi gastronomikoak, produktu katak eta
marka geografikoa duten bertoko produktuak sustatzea, indaba eta piperra bezala
Gernikan, Beste batzuk itsasoko produktu legez.
- Zirkuitu laburretan komerzializazio programak sustatu.
- Produktuon salmenta guneak eta saltzeko baldintzak identifikatu.Turismo bulegoak,
ostatu establezimenduak…
- Eskualdeko sukaldaritza marka “Urdaibai “.lortzeko lan egin
- Ekimen, ibilbide eta momentuko eskaintzei dagokienez, produktuaren dinamizazio eta
sakmentarako a jarraibideak diseinatzeko sektorea zehaztu eta trebatu.
- Zuzeneko eta zeharkako salmenta eta sustapen bideen eskaintza kokatu eta arautu
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- Multiproduktu eskaintza inguruko ostauei atxiki , ekoizpen guneetara,artesautza,
ekimenak, jaiak…bisitarako programak sortuta.
- Urdaibaik dituen baliabideekin,itsasokoak, baserrikoak, hirikoak..Euskadiko turismo
ikuspegian i kokatzeko eskaintza aukeratu eta egituratu

A.8.5
Erosketa turismoa

- Bertoko produktu berezietan oinarritutako produktu linea sortzea
- Artisautzako produktuak zirkuitu komertzial eta turistikoan sartzea
- Salmenta guneak identifikatzea. Turismo bulegoak. Bisitarien Harrera zentroak,
atxikitako establezimenduak…
- Komertzioaren orientazioa bisitariari.Produktua, zerbitzua, ordutegiak,
salmentaguneetara irisgarritasuna…
- Sektore honen beharrizan berezietara egokitu trebakunztza plan bat.
- Eskualdea Euskadiko Touringean sarztea. Produktu honek duenahalmenarekin, bere
papera indartu eta kokatuta.
- Touring Bizkaia Kostaldea programa diseinatzea Bilbao Turismorekin: Bilbao‐Gernika‐
Bermeo…

A.8.6
Touringa

- Euskadiko MICE produktuaren kokapena
- Eskualdeko produktu horren egoeraren ikerketa:azpiegituren azterketa, gabeziak, MICE
bezeroaren eta eskualdeko profesionalaren jokabidea eta ekabidea
- Programa bereiztzaile eta esperiantzalaren diseinua.
- Hiriburuetako Convention Bureau direlakoekin lankidetza ekimenak gizarte
programetan
- Eskualdeko eta inguruko enpresa eta merkatuetan produktu onen sustapen aukeren
zabaltzea

A.8.7
MICE

Estrategikoa
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Descripción de la actuación

A.8.1.‐ Natura turismoa.
Atal honetan eskualdeko eskaintza turistikoa eraikitzeko oinarriak planteatzen dira, hurrengo jardunbideetan oinarritutakoak:
•

•

Ekoturismo eta turismo aktiboari lotutako eskualdeko lan publiko pribatuaren lerrokatzea, Basquetourren produktu estrategiarekin eta produktuaren protokoloa
sinatuta.Ekoturismoari eta turismo aktiboari egokitutako eskaintzaren onarpena turismoan eskumena duten Turismoaren Euskal Agentzia bezalako gobernuko
erakundeekin eskualdeko lankidetza hitzarmenak sinatuta lortzen da.Horregatik, Urremendi LGE Jomugen Atxikimendu Protokolora batzen da, Basquetourren
Produktu Sailarekin, beroni esker, Busturialdea Urdaibaiko produktu turistiko honek laguntza du kudeaketan,laguntza teknikoan eta hobekuntza jarraian, hitzarmenak
jasotzen dituen hitzetan (kus Jomugen atxikimendu protokoloa Basquetourreko roduktu Sailarekin). Turismo aktiboaren alorrean, Urremendi LGEk Basquetourrekin
duen atxikimendu Protokoloa indarrean dago Euskadi xendazaletasuna,BTT Euskadiri dagokionez.2011ko maiatzean sinatu zen eta 2012an berretsiko da, elkarte biek
eskualdean jarduera turistikoa sendotzeko eta sustatzeko beharrizanak bete behar dituzte.
Xendazaletasuna. Eskabidea, eduki bereizgarria, erakarpenak, lurralde oreka eta mantenimendurako aukerak kontuan izanda aukeratu dira xendak.Deigarrienak GR
38, kostaldeko ibilbidea, Sukarrieta‐Portuondo pasarela, Foruko xenda sarea eta LGEak aukeratuko dituenak. Irizpide bera ezarriko zaie BTT ibilbideei. Gaur egun BTT
zentroa lekuz aldatzea aztertzen ari dira.Sustapenean eta mantenimenduan aukeratutako xendak zaldizko ibilbideekin egingo dira bideragarri, erabiltzailei seinalizazio
eta informazioa emanda bertoko enpresek erabiltzeko ibilbideok.
Ondo lotutako produktu turistikoak elementu guztien integrazioa behar du eta gainera, beharrezkoa da parte hartzen duten sektore guztien koordinazioa eta
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sentsibilizazioa. Zentzu horretan, ekoturismoan eta turismo aktiboan dauden gabeziak identifikatu behar dira. Bisitariak edota turistak guxienezko zerbitzu turistiko
bermatuak behar ditu, kalitate satandar bati erantzun behar diotenak: sukaldaritza,ostatua, turismo aktiboko enpresak, gidak eta zerbitzu turistikoak.
•
•

Ekoturismoa. Lurraldearen elementu bereizgarria nabarmenduz produktua kokatu: BIrding zentro bakarra eta eskualdeko ibilbide geoturistikoa.
Birding Euskadi.
Birding Euskadi aparteko produktua da, publiko oso espezialiatua erakartzen du: “birdwatchers”. Busturialdea Urdaibai Euskadiko lekurik pribilejiatuena da jarduera
hori burutzeko eta Basquetourrek duenez buruzagitza Urremendi LGEarekin lankidetzan, Turismoaren Euskal Agentziak ezarritako arauak jarraituko ditu. Honako
jarduerak gauzatzea proposatzen da:

•

Basquetourrekin protokoloa sinatu.
Esan bezala, Busturialdea Urdaibai EAEko aparteko lekua da, bertan Basquetourren Turismo Marketing Planean 2010‐2013 dagoen Natura eta Turismo aktiboko
produktu turistikoaz gozatu ahal da.Plan horrentzat Turismoaren Euskal Agentziak sustatutako produktu bereziaren Plana garatu da. Busturialdea Urdaibain produktu
turistiko hori zuzen garatzeko Urremendi LGEk Basquetourrekin sinatu dituen atxikimendu protokoloei lotzen zaie eta aldizka aztertu egin behar dira.gaur egun,
Birding Euskadi 2011n sinatutako ATxikimendu protokoloaren erantzuna da.

•

Eskaintza jomugan sendotzeko plangintza eta produktuaren kudeaketaren baldintzak bete behar dira, jomugaren, zerbitzu turistikoen eta Marketingnarloetan.. Era
berean, Birding Euskadi eta eskualdeko sektore pribatuaren arteko binkulazioa sortu behar da gerora, Produktu Klubera egokitzeko eta zerbitzu eta kalitatearen
eskaintza hobetzeko.

•

Urdaibai Bird Centerren eskaintza turistikoan sartzea, elementu bereizgarria delako eta produktua kokatzen duelako.
Birding Euskadi ikerketa zentro horrek planteatzen duen eskaintza turistikoan sartzea, eskualdeko produktuen sinergiak aprobetxatzeko.Horrela, produktu
turistikoaren eskaintza aberastu egingo litzateke eta era berean, balore erantsi bereizgarria izango luke, Birding Euskadi avifauna proiektu ikaragarri batekin lotuz.
Gainera, kokapen profesionala lortuko litzateke.eta ingurumenarekin konpromesuzkoa.

•

Geoturismoa
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak EAEko babestutako espazio naturalen sarean geoturismo jasangarriaren gaineko ikerketa burutu du eta Urdaibaik parte hartu du.
Turismoaren Planak Plan horretan dauden jarduera adostuak hartu beharko ditu. Erreserbaren Patronatoak sustatu duen Geoturismo Ibilbidearen proiektuan
izandako laguntza eta partaidetza batzen da . Ibilbideak intereseko 50 gune ditu eta 28 interpretazio‐panel eta eskualdeko interes geologikoa duten ibilbideen gida ere
argitaratu da.Eskaintza ekoturistikoaren kokapena.Eskualdearen eskaintzan, beste bereizgarrietako bat da, Urola Kostarekin batera, Euskadiko beste jomuga
batzuekiko.

•

Turismo aktiborako programak diseinatzeko Lankidetza.Surfak aipamen berezia behar du, Mundakan du adierazlerik onena, ez bakarrik Euskadikoa mundo osokoa
baizik, bere ezkerreko olatu ospetsuarekin. Izadiko produktuaren asistentzia teknikoaren sailarekin koordinatuko da, eskualdea aipatu produktuan
kokatzeko.Jomugaren eta produktuaren dinamizazio ekimenak diseinatuko dira ekimen bereziak burutuz sektore pribatuarekin: programak, paketeak, erakustaldiak.

•

Udalak ezkerreko olatuaren Interpretazio zentroa sortu nahi du, Turismoaren Plan honek kudeatu beharko du bideragarritasuna.

•

Basquetourren produktu esperientzialen adarrean eskualdeko top baliabideak sartzea. Eskualdeko top baliabideak (Gaztelugatxeko Doniene, Oma, Santimamiñe,
Santiago bidea, xendak…), Basquetourren produktu esperientzialen adarrean sartu gura dira, Euskadiko produktu turistikoen eskaintzaren ardatz nagusia esperientziak
direla kontuan izanda, eta marka konpartitu bati atxikiak direla Biosferaren Erreserba, lurralde espazio bereizgarri moduan, Urdaibairekin..
Busturialdea Urdaibaiko esperientziek etenbako hobekuntza izan behar dute, Basquetourreko Produktu Sailarekin dagoen Jogumen Atxikimendu Protokoloaren
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arabera( Esperientzia, Playgrounds eta Zirkuituen atala) arrakastatsuenak zehaztu, daudenak hobetu eta eskualdeko eskaintza aberasteko berriak proposatuta.
Gaur egun bdago eskaintza hori baina skualdeko eskaintza turistikoa egituratzen eta koordinatzen aurreratzen jarraitu behar da, ekintza isolatuak ekimen koordinatu
bihurtuta.Herriko ikuspegia duen lana versus produktuaren lurralde izaera.
‐

Urdaibaiko sektoreen eta eskualdearen eskaintza koordinatu behar da Patronatoak sustatutako ekimenekin (higikortasuna, xenda plana…).
Turismoaren Plan honetan sartu behar dira ekintzak, eskualdean turismo jasangarria eta arduratsua planifikatzeko tresna adostu bezala.

•

Biosferaren Erreserbaren Interpretazio Zentroa sortzeko bideragarritasun Plana.
Aurretik aipatu bezala, Biosfera Erreserbaren perzepzioa eta sinbolismoa indartzeko beharrari erantzuteko, Biosfera bera aurkezteko espazioa bat sortzea proposatzen
da, bertan iraganari, orainari eta etorkizunari begiradatxoa, indarrean dauden jarduera planak eta planteatutakoak, eta eskualdean eta biztaleentga suposatu duen
eragins ozioekonomikoa eta ingurumenarekikoa egongo lirateke.
Biosferaren Erreserbaren Interpretazio Zentroa, espazio eredugarria iznago da, informaziorako eta hezkuntzarakoa, bertan bisitariaren esku ingurumen arloko
formakuntza programak, ikasle eta helduentzako tailerrak, Biosfera Erreserban zehar txangoak eta bisita gidatuak…izango dira. Gainera, eskualdeko erakarpen guztien
informazioa izango du ,hau da, eskaintza osoa gune batean batutaegongo da eta Busturialde Urdaibaiko eskaintzari bateratasuna emango dio. Kontzeptu eta lurralde
hori identifikatzea eta sustatzea da kontua, turistaren imajinazioan bisitaren motibatzaile eta bereizgarri gisa jokatzen duena.

A.8.2.‐ Turismo ulturala
Turismo kulturala da eskualde honetako eskaintzaren ardatz nagusia, gainerako produktuek bezala, eskaintza bereizgarriari, bateratzaileai eta Gernika jomuga nagusia, Bermoko
Itsasoko kultura, landagunearen irudikazioa bere ondare eta ekoizleekin, ekimenak eta pilota bezalako kirolak eta lehentasuna eman, orientazio turistikoaren maila eta
eskaintzaren egituraketan duten lehentasuna neurtu behar zaien beste hainbat baliabidetan oinarritutako. aparteko elementuak dituenari egin beharko dio aurre;
Horretarako ekimen hauek proposatzen dira:
•

Euskadin Turismoaren eredu nagusitzat Gernika kokatzea. Produktu honetan marka eta ibilbide luzea eskaintzen duen produktua da. Sinbolismoari, euskal kulturari,
diasporari eta Picassori, bere obra ospetsuaren bidez, lotutako herria da.Berau izango da produktu hau egituratzeko ardatz nagusia eskualdean, aberastua eta
osatua.Ikus “ Gernika markaren irudia Interneten”

•

Bonbardeaketaren 75.urteurrenarena Fundazioarekin kordinazioa, orientazio turistikoa ere zehazteko antolatzen dituzten programa batzuetan, udalerriak presentzia
izateko hainbat eszenatokitan..
Bermeo eta Elantxobeko itsas eta arrantza kulturaren itemak sutatu eta sendotu. Udalerri bion bidez ordezkatzen da nagusiki.Bermeok urte askotako lan ibilbide luzea
du balore hau zabaltzen hainbat kolektiboren bidez, eurotako bat eskola umeak dira turismoa eta bidaiariak ahaztu barik.Behargintzan udalerriko kontserba fabrikekin
pakete turistikoak eta proposamenak zehazten dihardu, eta Plan honen idazketa taldeak gai hau kontserbagileen elkarteak Turismo Bulegoko Teknikoarekin batera
ikuspegi orokor batetik baloratzea proposatzen da, proiektuaren bideragarritasuna epe ertain luze batera aztertu eta Ormaza Kontserba Fabrikari batuta, dudarik
gabe udalerriaren kultura eta talde‐memoria eta ondare industriala berreskuratzeko aktibo handia da.

•

•

Basquetourrek sustatutako Euskadiko Turismo Kulturalaren etorkizuneko Produktu Planarekin lerrotzea.

•

Jomuga honetan kultura beste elementu ukigarri eta ukiezin batzuekin ere identifikatzen da,euskal kultura izaera (tradizioak, hizkuntzak) itsasoko eta arrantza
ondarea, Santimamiñeko kobak (2008tik UNESCOk Gizatasunaren Ondare aitortuta), Arrolako Kastroa, Foruko Aztarnategi erromatarra, eta Ibarrenguluko eliza
bezlako eraikin erlijiosoak…
Basquetourren etorkizuneko produktuaren programa ezartzeak prestazio beste konpromisu izango ditu, Agentziak ezartzen dituen lehiakortasun eta kalitate mugen
standarrekin bat datorren eskaintza osatzeko. Zuzentzen den eskabidearen profilaren araberako eskaintza izango da eta Euskal Turismoaren Lehiakortasun eta
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Berrikuntza Planak ezarritako adarrak eta Euskadiko Turismo Marketing Planarenak 2010‐2013 jarraituko ditu
•

Santiago Bidearen Plan Nagusiak Jarduera Plan osoa du eta eskualdeak beharbesteko protagonismoa izan beharko luke.Jomuga teknikoaren lana izango da eskualde
ikuspegia duten beharrei erantzutea asistentzia teknikotik eta momentuko jarduera zehatzak garatzea eskaintza turistikoa Bideak sorrarazten duen
erakargarritasunarekin lotzeko, ez bakarrik erromesengan etor daitezkeen turistengan ere bai.

•

Bizkaikoarekin bisita Plana egituratzea eskualdean kudeatzen diren baliabideekin.
Turismo kulturalaren kontrol adierazle bat bisitariek eta turistek eskualdeko leku kulturaletara burutzen dituzten bisitak dira.
Hori dena kontuan izanda, maiztasunezko Bisita Plana zehaztu eta ondoren ezartzea proposatzen da edota programetan, ibilbideetan, zirkuituetan, paketeetan..
Bizkaikoak eskualdean kudeatzen dituen baliabideekin integratzea (museoen eta jabetza publikoa duten bizkaiko talde monumentaleak buruzagitza duena)
Plana Bizkaikoaren zuzenbideak jarraituz eta berarekin lankidetzan burutu da eta honako produktu eta baliabide kulturalak izango ditu:
o Omako basoa (Kortezubi). Santimamiñeko kobak (Kortezubi). Euskal Herria Museoa (Gernika). Europako Herrien Parkea. Arrantzalearen Museoa. Foruko
azrtarnategi erromatarra eta Tourseko Martin Deunaren eliza.
Eskualdeko produktu turistikoa diseinatzeko kudeatzaile bakoitzaren sentsibilizazioak lekuak bisitatzeko bakarkako zein taldeko ekimetan oinarritutako eskaintzairekin
(deskontu bonoak,bisitarako pizgarriak) sendotuko dituzte Busturialde Urdaibain Turismo Kulturala Produktua zuen egituratzeko oinarriak.
Produktuaren kategarizazioa egitea beharrezkoa izango da, eta irisgarritasun turistikoa, ahalmena eta Euskadiko turismoaren ikuspegi kulturalean, bai Touringean, bai
bestelako produktu atxikietan duen kokapena aztertzea ere bai.

•

Jomugaren erakarpenaren araberako programa kulturala
Produktu turistikoaren eskaintza elementu kultural berezietan oinarrituta egongo da, bisitatuak izateko besteko erakarpena dutenak.Euren artean Gernika dugu,
Bakearen abanderatua (Bakearen Museoa) Euskal Herriaren eta erakundeen ibilbide historiko luzearen adierazlea (Batzar Etxea eta Gernikako arbola) genesiaren eta
lurraldeen eta Euskal Heriko kulturaren garapenaren adierazlea (Euskal Herria Museoa), Picasso…
Eskaintzaren aberastasuna itsaso, lehorra eta hiria konbinatzen diren lurraldea izatean datza. Eskualdeko paisaia kulturalean oinarritutako eskaintza bidera daitekeen
jomuga. Produktuak Bisita Plana sortzera zuzenduko dira, bisita erregularrak izango dira (batzuk momentukoak, besteak beti zabalik) programa, zirkuitu eta
ibilbideetan barneratuak eta helburu den publikoari eta kolektibo, bitartekari eta eskaintzaren komerzializazioarako akordioei zuzndutakoak.
Top baliabideen zerrendaren arabera, bisitariarengan pizten duten interes mailan eta euren egungo erakarpen eta ahalmen mailan sailkatutakoak dira, baliabiderik
eskatutakoenek dute lehentasuna eta erakarpen txikiagokoekin konbinatuta eskaintza orekatua lortzen da, Busturialdea Urdaibaiko beste baliabide turistikoek ere
lekua izan dezaten.

‐

Bisitak eta sarbide proposamenak ezartzeko sistemen definizioa, maiz, momentuan eta .zirkuitu, programa, ibilbide eta paketeetan sartuta daudenak..
Balore turistikoa ematea eta ateak zabalik jardunaldiak balibide interesgarrietan.
Gaur egun, aztertzen dihardugun eskualdean interes turistikoa eta kulturala duten hainbat baliabide kokatzen dira; ahalmen handia dute baina ez dira sistema
turistikoaren parte.
Adibiderik argiena Ibarrengeluko Andres Deunaren eliza dugu. Mota horretako ia eraikuntza bakarra da, egur polikromatuzko ganga ikaragarria du barnean, hamabost
ganga izardun osatzen dituena eta gaur egun, elizkizunetan baino ezin da bisitatu. Foruko Tours Deunaren eliza ere beste adibide bat dugu, honetan elizako
nekropolisari balorea emateko lanetan ari dira.
Beraz, baliabide “ahaztuak” baina balio historiko kultural izugarrizkoak zabaldu eta jendearengana hurbiltzea proposatzen da balore turistikoa emateko ekintzen
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bidez.Ekimenen artean, ateak zabalik jardunaldiak, eskualdeko ibilbide turistiko kulturaletan sartzea edo aurretiaz ezarritako egutegi finko baten araberako bisita
erregularrak antolatzea urteko sasoi eta bisitariaren profilari egokituak daude.
•

Herriko jaien eta ekitaldien orientazio turistikoa
Udalerri handi, zein landagune txikietako herriko jaiak eta bestelako ekitaldi eta ospakizunak barneko kontsumorako dira, baina euren benekotasunak eskualdeko
eskaintza kulturalean sartzeko moduko erakarpena ematen die.Bisitarako pizgarri suertatzen dira eta kulturarekin eta herriko tradizoekin esperientzia baikorrak izan
eta gozatzeko.balio dute.Ekitaldi eta ospakizunen urteko egutegia egitea planteatzen da, bisitarientzako harrera guneetan eta ostatuetan egongo litzateke eta
komunikaziorako eta jomugaren dinamizaziorako denean off zein on line euskarrietan.
Eskualdearen apartekotasuna euskal kulturaren adierazpenean ere badago, euskara da herritarren arteko hizkuntza edo antzinako tradizioak adierazteko ekitaldietan
gaur egun herri kirolen erakustaldi bihurtu dira, erabiltzen dena .Euskal Pilota aukeratu dute Gernikan Euskadiko Top esperientzia bezala.Beraz, eskualdeko eskaintza
kulturalean herriko jaien eta atxikitako ekitaldietan timing‐a burutzea proposatzen da, TTBBek, bisitarien harrera zentroek, ostatuek .. banatuko lukete

A.8.3.‐ Turismo enogastronomikoa
Basquetourrek garatu eta indarrean dagoen Marketing Turistikoaren planak gastronomia aldetik, Euskadi jomugaren sustapena egituratzeko oinarriak jarri ditu.”Euskadi, dasta
ezazu” claimaren bidez, lehentasun produktua gastronomia eta ardoak dira. Kultura gastronomikoa eta ondo jatea indartzen ditu, ohikoak Euskalerrian eta ohiko
sukaldaritzarekin, miniatura edo pintxoenarekin abanguardiakoarekin, eta nazioartean ere ezagunak diren chefekin, enbaxadore ukaezinak eta hainbat eredu eta
establezimendu tipologiatan.
Jardunbide honi lotuta Turismoaren Planean Busturialdea Urdaibaiko eskaintza enogastronomikoa eraikitzeko ariketa planteatzen da, honako ekimen hauen bidez:
•

Euskadiko Turismoaren enogastronomia planean kokatzea, produktuak eta ekimenak bereiztuta.
Busturialdea Urdaibaiko eskaintza turistikoa ezberdintzeko zutabe bat enogastronomia da. Lehengai eta produktu izendun ospetsuak ditu Euskolabel kalitate
ziurtagiridunak.eta izendapen geografikodunak era bai, Gernikako indabak eta piperrak..Arrantzatik datozen produktuak, antxoa eta Iparraldeko hegaluzea,
txakoliaren ekoizpen eta salmenta, ardoen esparruan ardandegi ospetsuak daude salda ederra elaboratzeko; denok ekimen ezberdinenpean eskualdeko jomuga hau
kokatzeko lehengaiak dira.
Ardandegiei dagokienez, bisita gidatuen eskaintza dago gaur egun, Itsasmendi, Amunategi, Berroja eta Baroja ardandegietara, hain zuzen; sektore honen apostu
garbia jarduera turistikoa sustatzeko, alegia.
Bestalde, astean zehar merkatuak izaten dira Bermeon eta Gernikan eta Eskualdeko, lurraldeko eta EAEko bisitari piloa etortzen da. Badaude ere urtean zehar
ospatzen diren prestigio eta tradizio handiko azokak, Bermeoko Arrain azoka edo hain famatua den Gernikako Urriko azken astelehena.
Elementu hauen guztien apartekotasunak enogastronomia alorreko eskaintza turistiko kulturala eraikitzea erreztuko du, eta Euskadiko Turismoan produktu eta
sustapen politikari atxikituaren araberako kokapenak , jomuga indartu egingo du.

•

Enogastronomia Planean zehaztutako jomugaren baldintzak betetzea.
Euskadiko Enogastronomia Turismo Planaren helburu nagusia “Euskadi nazioartean jomuga enogastronomikoaren eredu bihurtzea da, produktuen eskaintza zabal,
ugari eta bereziaren bidez, eta gastronomiarekin eta ardoekin erlazionatutako zerbitzuekin; publiko guztientzat eta lurraldeari eta euskal kultarari berari lotuak.
Euskal itsasaldean ematen da EAEn eskaintza honen ardatz nagusi bat.Bertan, Bermeo, Gernika eta Bakio eredu dira produktu turistikoen garapenean eta irtetear edo
irtenberriak dauden produktu eta jomugen sailkapenean (badute ahalmen nahikoa ondo kokatutako jomuga turistiko enogastronomikoak izateko, baina oraindik ez
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diete balorerik eman euren balore katearen osagai guztiei).
Sailkapen horren arabera, Busturialdea Urdaibai eskualdeak, batez ere aipatutako udalerriek, planak ezartzen dituen baldintzak bete beharko dituzte produktu eta
zerbitzuen eskaintza sortu eta sendotzeko, gizabaliabideak gaitzeko eta komunikazio egokia eta sustapena ea komerzializazioa izan eta Planaren helburua lortzeko.
Horretarako, eskualdeak Turismoaren Euskal Agentziaren laguntza izango du, Basquetourren Produktu Sailarekin duen Jomugen Atxikimendurako Protokoloa
“Gastronomia eta ardoak” segmentuan. Gaur egun produktu honetan jomuga diagnostikoa burutu du.
•

Jomugan jarduerak antolatzea, lurraldeko produktuak sustatzeko: antxoa, txakoli, indabak, piperrak..
Turismo enogastronomikoa sustatzeko bide bat lurraldeko produktuekin zer ikusia duten ekintzak antolatzea da.Eskualdean denetariko ekitaldiak daude, baina denak
ez daude turismoari zuzenduta; horregatik, arlo horretan lan egin behar da, turistari heltzeko, komerzializatzeko, sustatzeko eta saltzeko.Produktuaren aurkezpen
ekitaldiak antolatzea proposatzen da, katak eta maridajeak, profesionalentzat zein edozeinenetzat.
Jarduerotan lehengaien ekoizleek, eskualdeko turismoaren kudeatzaileek (komertzio, jatetxe,hotel…) eta erakunde publikoek (Udalak, LGE) hartuko dute parte,
jomugaren eskaintza aberastuko duen kudeketa lan koordinatu bateratuan.

•

Eskualdean ibilbide laburren komerzializazio programak sustatzea
Landa produktuak ibilbide laburretan komerzializatzea sustatzeko eskualde estrategia diseinatu gura da eta zuzeneko salmenta esperientzia berritzaile txikiak martxan
ipini laguntzeko..
Con esta acción se pretende diseñar una estrategia comarcal sostenible para el impulso de la comercialización de productos agrarios en circuito corto y apoyar la
puesta en marcha de pequeñas experiencias innovadoras de venta directa con un alto grado de transferibilidad.
Hurrengo helburuak lortzera diseinatuko da jardunbide plana:

•

o

Busturialdea Urdaibaiko ibilbide laburreko komerzializazioaren egungo egoera ezagutu eta baloratzea.

o

Hazkunde jasangarrirako eta komerzializazio arduratsurako ahalmena ezartzea eskualdean

o

Eskualdeko nekazal ekoizpen era eta produktuekiko kontsumitzaileen ezagutza eta sentsibilizazioa handitu (herriko populazioa, jatetxeak, bisitariak…).

o

Komerzializazio esperientzia pilotu berritzaileak diseinatu eta martxan ipintzea.

o

Nekazal ekoizleak, batez ere gazteak, zuzeneko salmentarako sentsibilizatu, animatu eta trebatzea.

o

Bertoko produktuekin Urdaibai menua diseinatzea.

o

Bisitarien harrera guneetan salmenta guneak ipintzea. Turismo bulegoetan, atxikitako establezimenduetan…

Lurraldeari eta produktuari uztartutako sukaldaritza marka diseinatzeko prozesua hastea, la Cuina Volcánica edo Cuina de L ´Empordanet bezala..

A.8.4.‐ Landa Turismoa
Jardunbide honekin landa turismoaren eskaintza garatzeko oinarriak finkatu gura dira, eskualdean ezinbesteko osagaia baita.Garapen egokirako honako proposamen hauek
ipini beharko dira martxan:
•

Sektorearentzako trebakuntza plan berezia diseinatzea off eta on line ekintzetan, eskabidearen araberako publikoa erakartzeko: ekitaldiak, jaiak,
bisitak,artisautza…Eskaintzaren kokapena sustapen eta salmenta bideetan indartuz zuzenean edo bitartekaritzan.

•

Multiproduktuaren eskaintza inguruko ostatuekin uztartzea programa erregularren bidez, eskauldean dagoen produktu barietateari esker, landa ostatuek Busturialdea
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Urdaibaiko gainontzeko produktuen aukerak eta alde onak aprobetxatzea planteatzen da, ostatu eskaintzari osagai kulturalak, gastronomikoak, turismo
aktiboa..gehitzeko.
•

Urdaibai Euskadiko turismo panoraman kokatzeko eskaintza egituratu nahi da, eskualdeko baliabideekin, nekazaritzako zein hiriko, zein Itsaso‐arrantzako
baliabideekin.Eskaintza ez ezik sustapen eta komerzializazio iturburuak ere hobetu gura dira,produktua gehituta sortutako programa erregularren bidez,
(ostatua+enogastronomia, ostatua+cultura…) edo konbinazioak (ostatua+gastronomia+kultura). Publiko baritate handiari zuzendutako aukera askorekin,urte guztian
beteteko urtaroei erreparatu gabe, jomuga turistiko hau saltzea sustatzeko.programak dira.

•
A.8.5.- Erosketa turismoa
Azken aldian hazten ari den turismo alor zehatz bati erreparatzen zaio: shopping‐a edo erosketa turismoari.Erosketak helburu dituen jarduera turistikoa da eta jomugaren
prezioekin eta turistaren edo bisitariaren jatorrian ez dauden esparru guztietako produktu bereziekin (artea, gastronomía,jantzia, oinetakoak, teknologia aurreratua…)
dago erlazionatuta. Shopping‐a edo Erosketa turismoa Euskadiko Turismo Marketing Planean ere agertzen da, City Breaks atalean eta garapen ahalmen handia du.
Eskualdeari dagokionez, Gernika da merkatarizaren buru eskaintza handiarekin.Jakin izan denez, orohar sektorean formakuntza eskasa dago eta jarduera turistiko hau ia ez da
bideratzen dagoen produktu eskabideari eta dendak zabaltzeko eta zarratzeko orduari dagokionez.
Hala ere, bertoko produktu bakarrak baditu ere (enogastronomia, artisautza…) holako turismoa garatzea interesgarria da eskualdeko turismo eskaintza oso bat eraikitzeko.
Honako ekintza hauek proposatzen dira:
•

Bertoko produktuak eta bereziak dituen turismoari zuzendutako produktu linea zabaltzea

•

Produktu gastronomikoak, artisauenak..bertoko produktu propioak izango dira, eskualdearen adierazleak eta kalitatea eta bereizgarritasun balorea emango diotenak,
eta bezeroa jabetuko da erostean.

•

Artisautza produktuak sartzea merkatariztza zirkuituan
Bertako artisautza (keramica, bustigintza, harria landu, txistuak eta danborilak egitea.).eta bertoko produktuak jomuga lehiakorren aurrean, aberastasun iturria eta
elementu
bereizgarria
dira.Ekimen
honek
horrelako
elementuen
ekoizpena
sustatuko
du
eta lurra jotzear dagoen sektorean enplegua sortuko du.

•

Turismoari zuzendutako bertako produktua saltzeko salmenta guneak identifikatzea eta denda atxikituak direnez, baldintzak ipintzea. Turismo bulegoak, bisitarien
harrrera etxeak edo beste .
A través de la creación de un sello de comercio comarcal de calidad que identifique y vincule los puntos de venta con la oferta de productos propios comarcales.

•

Zerbitzua eta produktua turismoari gehiagio zuzentzea
Bertoko produktuak (landaetxeak, merkatuak…) saltzeko baimena duten leku eta dendentzat sentsibilizazio plana garatzea, bezeroaren arreta eta salmenta osteko
zerbitzuari begira,bezeroa fidelizatzeko elementuak dira eta.
Formakuntza jarduerek ere sektorea kontuan izan beharko dute, haren ezaugarrie egokitutako programarekin

A.8.6.‐ Touringa
Touring‐a Euskadiko Turismo Marketing Planean 2010‐2013 dagoen lehntasunezko produktua da . Euskadi bere paisaia, kultura eta historiaren bdez ezagutzeko produktua.
Aipatutako produktuen eskaintzaren osagaiekin eta protagonismo txikiagoa duten beste batzuekin produktuaren eskaintza erakargarria diseinatu ahalko da.
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Eskualdea Euskadiko Touring produktuan sartzea, duen potentzialagatik.
Jomugen Atxekipen Protokoloak Basquetourreko Produktu Sailarekin batera esperientziak lagundu eta garatzeko, playgrounds eta zirkituen atala du, eskualdean
produktu honen kudeaketa, sustapena eta hobetze jarraia ahalbidetzen duena agentziak ezarritako estandarren barruan.
Bestalde,EAEn plan orokor hau ondo integratzeko, bidaiaren erreserba eta plangintza errazteko tresnak ipini beharko dira bidaiariaren esku, eta horretarako,
estrategia garatu behar da (TICs, erreserba sistema…) Barne koordinazio eta trebakuntza lana beharrezkoa izango da eragile turistikoek Basquetourrek ezarritako
pasusoak jarraitzeko turismo segmentu honetan.

‐

Eskualdeko Touring programa diseinatzea eskualdeko baliabide kulturalekin, landa eta paisaia baliabideekin, bertan osagai guztiak sartu eta
orekatuta, baliabideak bisitagarri bihurtzeko. Osagaien konbinazioak, bakarra eskualdean, programa aparta eta bereizgarria egiten dute eta eskaintza
turistikoa lehiakorragoa eta erakargarriagoa.Gernika eta Bermeori ezinbesteko bisitaz batera beste proposamen batzuk eskaini beharko dira:Arrolako
Kastrora, Ibarrangeluko Andres Deunaren elizara, Tourseko Martin Deunarenera, behatokien ibilbidea,…lehendabizi irisgarritasun eta kontsumo
turistikoaren arazoak konpondu behar dira.

•

Touring Bizkaia Costa programa diseinatzea Bilbao Turismo: Bilbao‐Gernika‐Bermeo bulegoarekin.
Beste eragile batzuekin Kanpoko Harreman programari atxikitua. (A puntua.1.3.2. Bilbao Turismoarekin jarduera hitzartuak), Bilbok turismo merkatuan duen
erakarpena eta lurraldearen sinergiak aprobetxatuz.Bilbao Turismo eta eskualdearen arteko lankidetza prozesua proposatzen da, zirkuituak egingo lirateke ,
Busturialdea Urdaibairi bisita hiriburu ikusteko bisitaz konbinatuta: Bizkaia Costa – Bilbao, Bilbao‐ Gernika – Bermeo… profesionalei zein aisialdi publikoari
zuzendutako produktua da.
Hartzaileekin hitzartutako akordioekin sendotuko lirateke, OPC´s eta jomugaren salmentan diharduten bitartekariekin.

A.8.7.‐ MICE.
Eskualdeek ia ez dute garatu produktu hau., batzar txiki eta pizgarrietan ez bada, nahiz eta tamainu ertaineko ekimen eta batzarrak hartzeko ekipamenduak dituzten.Eskualden
balorerik nagusiena ez da bakarrik leku berezietan topaketak edo batzarrak egitea (ardandegi, itsasaldeko hotel, Arteagako Gaztelua bezalako jauregietan…) sutapen‐programak
garatzeko ahalmenean baino.
Busturialdea Urdaibaiko MICE eskaintzak bere ahalmen eta litezkeen gaiekin bat datorren gaitasuna du: kultura, izadia…Beraz, sortzeko honako helburuak izango lirateke
kontuan:
•

MICE turismoari lotutako ekintzen bidez eskualdean diharduen .industria sektore profesionalari erantzuna ematea

•

Busturialdea Urdaibaiko bestelako publikoa erakarri eskualdean eredu diren espazioetara..

•

Urdaibai‐MICE produktua sortzea. Bilboko Convention Bureau hurbiltasunagatik eta Vitoria‐Gasteizekoak eskaintza bereizgarriarengatik, kontuan izateko bezeroak
dira.

Turismo mota hau sustatzearen alde, hurrengo ekimenak ezartzea planteatzen da:
•

MICE Euskadiko eskualdeak produktuan kokatzea
Basquetour EAEn MICE produktua ezartzeko aurreneko pausoak ematen ari da, MICE Euskadirentzako bulego tekniko baten kudeaketaren bitartez.
Eskualdeak bulego teknikoaren plan eta ekintzak burutu behar ditu euskal zirkuituan kongresu eta pizgarrien jomuga bezala kokatzeko. Bizkaiko hiriburutik hur izateak
eta jardunaldiak eta ekimenak leku berezietan antolatzeko aukerak, eskualdea horrelako produktu turistikoaren parte izateko hautagi ona da.

Busturialdea-Urdaibai Turismoaren Plan Estrategikoa
URREMENDI / LANDA GARAPEN ELKARTEA - ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL

BEINKE & EZCARAY CONSULTORES

TXOSTENANRE DATA: URTARR2012

TOMO II / ESTRATEGIA TXOSTENA

ORRIA 66 / 75

JARDUNBIDE PROGRAMA 2012‐2016

Jarduera Programaren Egituraketa 2012‐
2016

•

Eskualdeko produktu horren egoeraren azterketa: azpiegituren, ahulezien, jokabidearen eta MICE bezeroaren eta profesionalaren eskabidearen azterketa.Urremendi
LGEaren eta MICE Euskadi produktu turistikoaren bulego teknikoarekin batera.

•

Pizagarrien programa diseinatzea, bereizgarria eta eskarmentatua Euskadi Toparen ildotik eta Bird Center, nekazal produktuen merkatua, ekoizleei bisitak, surfa,
gastronomia tailerrak, geoturismoa… bezalako elementuetara zabaltzea.
Ikerketek adierazten dute merkatuaren joerak aldatzen ari direla. Eskabidea batzarrak jomuga hurbilagoetan burutzera zuzentzen da (garraio kutsakorra gutxiago
erabili) jarduera osagarriekin aktiboagoak eta inguruan eta gizartean sartuak, kostu txikiagokoak (luxu gutxiago) eta arduratsuagoak eta hiriguneetatik at, leku txikien
mesedetan.
Kongresu, Konbentzio, Batzar eta Pizagrrien turismoaren aldeko apostua dago, bezero mota barri bati zuzendutakoa, , hain zuzen. esperientziak eta ezgautzak
trukatzeari eta eurok burutzen diren inguruari begiratzen diona.
Busturialdea Urdaibaik lortu ahal du lekutxua arlo horretan, eskualdearen ezaugarriak, zerbitzuak eta ekipamenduak direla eta.Horregatik, bere gainerako produktu
turistikoekin batzen den jomuga turistikoari balore erantsia emango dion programa sortuko da (gastronomia, izadia, birding, kultura…) eskabide aldakorrari
bideratutako esperientzia baikorrak lortzeko . Produktu ezberdina publiko ezberdinarentzat.

•

Hiriburuetako Convention Bureauen hautagaien aurkezpena, ekimen eta kongresuen hitzorduen gizarte programarako.

•

Enpresen artean eta eskualdeko eta inguruko helburu diren merkatuetan produktuaren aukerak zabaltzea.
Enpresen eta eskualdean helburu diren merkatuen sentsibilizazio lana burutzea beharrezkoa da eskualdean ibilbiderik ia ez daukan produktua barneratzeko, baina
hazteko ahalmen izugarria duena inguruaren, populazioaren eta azpiegituren ezaugarriei esker.
Horretarako informazio eta MICE turismoa zabaltzeko jardunadi teknikoak burutuko dira, kasu arrakastatsuak aurkeztuko dira, kudeaketa eta lankidetza ereduak…
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P9.‐ Komertzio prozesuak sustatzeko programa

HELBURU OPERATIVO: Parte hartzen duten eragileak zerrendatu eta lagundu ( bertakoak edo kanpokoak) Eskualdearen fidelizazio eta komerzializazio prozesuak laguntzeko
Hemen zehazten diren jarduerak eskualdeko enpresa sektoreari zuzenduak dira bereziki, jomuga produktu anitzak eskaintzen dituen sinergiak aprobetxa ditzan (kultura,
natura, gastronomía, turismo aktiboa, MICE…) eta komerzializazioa eta salmenta aldetik eskaintza eta bezeroekiko zerbitzua aberasteko.
Ildo honetatik eta eskualdeko eskaintza turistikoaren kateatze gorena lortzekotan, Biosfera Erreserbako Produktu Klubak eta Turismo Idazkaritza Nagusiaren: Ekoturismo
Klubak sustatutako Produktu Klubei atxekitzeko egokitasuna eta bideragarritasuna aztertuko dira
Produktu kluben bidez garapen handiko produktuak sustatu ahal dira hazten dauden merkatu arlo zehatzetan, elemetu bereizgarrien bila dabiltzan merkatuetan, alegia.
Empresa pribatu eta erakundeen kudeaketa eta plangintza bateraturako tresna bezala agertzen dira, merkatu atal berezi bat edo produktu berriak sortzeko edota daudenen
balorea handitzeko. Busturialdea Urdaibai jomugaren komerzializazioa sustatu ez ezik eskualdeko marka turistikoa ere lotzen dute eta parte hartzen duten eragileek elkarte
eta parte diren sentimendua dute. Gainera, jomugaren kudeaketa turistikoari dagokionez, kudeatzaileek formakuntza hobea izan ahal dute eta ondorioz, profesionalagoak
izango dira eta bezeroak zerbitzu hobea izango du eta ondorioz, bisitari eta turistaren fidelizazioa lortuko da.
Jardunbidea
A.9.1
Produktua/merkatuarekiko
komerzializazioa eta salmenta
estrategiak definitzea

Jarduerak
- Eskaintza komerzializatzeko jomuga honek dituen ahuleziak identifikatzea eta aurre
- egitea
- Sektore pribatuarekin jomugaren bisita eta salmenta egituratzea

Lehentasuna

Handia

- Produktua/programaren aurkezpena Euskadi komerzializatzen duten hartzaileei.

Gauzatzea
Prouktua/jomuga
Eskualdeko
komerzializazio
Plana

Sustatzailea
Turismo Mahai /
Elkarte sektorialak

- Bezeroaren fidelizazio programa eta samenta osteko hobetze etengabea zehaztea.
A.9.2
Produktu klubak definitzea

A.9.3
Eskualdeko produktuen garapena eta
sustapena

- Eskualdeko produktu turistikoen araberako merkatu nitxoak identifikatzea
- Sektore eragileekin batera lan egitea produktu interesgarriak produktu klubetara
zuzentzeko.

‐ Eskualdeko eragileei orientabideak eta laguntza ematea produktuak eskualde
produktu moduan saltzeko

Ertaina

Produktu Kluben
azterketa eta
garapena

Ertaina

Eskualdeko eta
jomugako
produktuen
komerzializazio
plana

Urremendi/
Turismo
Mahaia/elkarte
sektorialak

Ertaina

Eskualdeko eta
jomugako
produktuen
komerzializazio
plana

Urremendi/
Turismo
Mahaia/elkarte
sektorialak

A.9.4
Eskualdearen dinamizazioa jarduera
komertzialen bidez

- Eskualdearen dinamizazio Plana on off line tresnen bidez
- Offa eta on line. salmentarako bideak eta estrategiak definitzea

Urremendi/ BFA/
Basquetour/Turis
mo
Mahaia/
Elkarte sektorialak
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Descripción de la actuación

A.9.1.‐ Produktua/merkatuarekiko komerzializazio eta salmenta parametroak zehaztea
Kapitulu honetan zuzeneko edo zeharkako eragileek komerzializatu edo saltzeko eskaintza egituratzeko parametroak zehaztuko dira; lan profesionala da, zerbitzua/eskaintza
eskainiz parte hartuko duten eragileen artean koordinatua eta adostua, bide egokietatik komerzializatzeko moduko produktua lor dezaten, zuzenean, zeharka, on off
line…saltzeko modukua.
Produktuen espezializazioa eta kalitatezko eskaintza turistikoaren berezitasuna dira merkatu turistikoa bezalako merkatu lehiakorrean lehia mantentzeko.elementu nagusiak.
Horretarako, honako ekintza hauek burutzea ezinbestekoa da:
•

Jomuga honek dituen ahuleziak identifikatu eta aurre egitea eskaintza komerzializatzeko
Eskualdearen komerzializazio turistikoaren aldetik, beharrezkoa da egungo ahuleziak atzematea etenbako hobekuntza prozesuen bidez, horrela eskualdearen eskabidera
egokituriko komerzializazio eta salmenta sistema eraiki ahalko da eta eskabide eta motibazio berriak sortuko dira.Beraz, ahuleziak zehaztea planteatzen da eta
ezinbestekoa da sektore turistikoaren (publiko eta pribatuaren) esku hartzea.eurok iznango baitira ahuleziak eta eskabideen berrii emango dutenak eta egungo egoera
turistikoa egokitzeko pausuak zeintzuk diren adieraziko dutenak.
Turismo Mahaia eta eskualdeko Elkarte sektorialak izan beharko lirateke prozesuaren buru.

•

Jomugaren salmenta eta bisita sistema programa egituratzea sektore pribatuarekin.
Jarduera honetan planteatzen den proiektu turistikoarekiko.sektore pribatuaren benetako esku hartzea beharrezkoa da (produktu eta zerbitzuen eskaintzaileak)
Begien bistakoa bada ere, bisita eta salmenta programa honek ondo funtzionatzeko establezimendu pribatuak behar ditu, produktu turistiko ezberdinen konbinaketa
sortzen delako (salmenta gurutzatua) eta eskualdearen benetako eskaintza turistiko ugaria agertzen delako (itsasaldea, natura, kultura, ekintzak, atsedena,
enogastronomia, negoziaoak…)
Produktu erakargarri eta kalitatezkoak dituena eta BusturialdeaUrdaibain komerzializatu litezkeen produktu guztiak sartzeko portfolioa diseinatzeak, holakoen zale den
turista erakarri egingo luke eta protagonismoa eta merkatu turistikoan duen kokapena.handituz.

•

Produktua/programen aurkezpena Euskadiko eta estatuko hartzaileei
Eskulde honen eskaintza turistikoak Euskadi komerzializatzen duten hartzaileen sustapen programen parte izan behar du. Ezinbestekoa da euren salmenta euskarriak
aprobetxatzea Busturialdea Urdaibaik gura den eragina izateko eta udatik aparte eskualdea bisitatzeko aukera berriak sortzeko. Eskaintza udako denboralditik parte ere
ateratzeko ahaleginean, natura turismoa lekua harzten ari da nazioartekomerkatuan.
Horrelako jarduerek eskualdean zehazten diren marken brandingean laguntzen dute, kokapena sustatuz.
Beraz, Busturialdea Urdaibai sustatzeko hartzaile interesgarrien kontaktuak zehaztuko dituen programa burutuko da, baita aurkezpen egutegia,eskualdea euren
programen parte izan dadin.

•

Bezeroaren fidelizazio sistema eta salmenta osteko prozesuaren etenbako hobekuntza definitzea.
Jarduera honen bidez eskualdeko bisitariekin harreman egonkor eta iraunkorra lortu gura da. Fidelizazio sistemak jaso , konbentzitu eta kontserbatu egin behar ditu
helburu dituen petsonak, eskaintzaren asetasuna lortu, berriz erostera etortzea, bisita,… azken finean, bizitzaren eskarmentua‐
Bisitaria/turista jagoteak izan behar du komerzializazioaren eta salmenta turistikoaren ardatza, horregatik, puntu sistema estrategiak, emailingak, informazio eta
beherapen bereziak…eta saldu osteko prozesuaren aparteko kudeaketa antolatuko dira, bezeroa mimatua sentiarazteko eta berriz erostera edo bisitan etortzeko
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aukerak biderkatzeko.
A.9.2.‐ Produktu klubak zehaztea
Produktu Klubak bezeroaren eskabidea bete behar du eta jomuga turistikoan aisialdia eta opor denbora aprobetxatzea asetu. Lurraldeko produktuak, bertakoak eta apartak
izatean datza bere arrakasta.
Kudeaketa eta plangintza tresna bat da, empresa talde batek eta eragaile publikoak lan dinamika bat sortzen dute lankidetza esparru publiko pribatuan eta xede komun bakar
batekin: lurraldearen garapen turistikoa eta ekonomikoa.
Produktu Kluben gaineko Basquetourren erabakiaren zain eta Busturialdea Urdaibain dagoen produktu ugaritasuna kontuan izanda, Produktu Klub bati lehentasuna ematea
izango litzateke onena eta bideragarritasun azterketa burutzea estatu mailan saltzeko produktu turistikoak sortzeko: Ekoturismo Kluba, Biosfera Erreserbaren Kluba.
Onartuz gero, Urremendi LGRk, kudeatzailea den aldetik, erabakitzen diren produktuen gaineko kontzientziazio eta jasotze kanpaina bideratu behako du sektore publiko eta
pribatuan. Produktuon ezarpena zuzena izateko, eskaintzan eta Busturialdea Urdaibaira datozen turistek eskatutako zerbitzu turistikoetan atzemandako gabeziak gainditu
beharko dira
Produktu Klubak kudeatze tresnak dira eta eskualdean elementu bereizgarriak, urtarotik kanpokoak eta balore erantsia emango lioketenak lirateke.Horri esker, eurok sortzeko
erabili diren produktu turistikoak guztiz hobetuko dira lehiakortasunean, kalitatea hobetu eta eskaintza zabaltzeko bide baitira (paketeak sortu, parte hartzen duten erakundeen
espezializazioa eta trebakuntza, zehaztuko den ezarpen eta komerzializazioaren araberakoak, sektore publiko eta pribatuaren artean emango den informazio trukearen
araberakoak..)
Dena dela, etaTurismoaren Plan Estrategikoaren barneko beste edozein jarduera bezala, Basquetourrekin koordinatu behar da, zehaztutako produktuak eta klub baten parte
izateko produktu turistikoen politika Euskal agentziak sustatzen duelako zuzenean.Turismo Idazkaritza Nagusiaren buruzagitzan daudenekin batera.
Turespañak eta CC.AAk Produktu Kluba aktore publiko eta pribatuen arteko sustapen hitzarmenak garatzeko lan metodo gisa hartzen dute. Gainera, Estatuko Produktu Klubetan
parte hartzeak abantaila handiak ditu asistentzia, trebakuntza eta sustapen espezializatu eta bereizgarrian.
A.9.3.‐ Eskualdeko produktuen sustapena eta garapena
Ikertzen ari garen eskualdearen komerzializazioak eta salmentak, bertako produktuen balore katea ere hartzen du kontuan (gastronomikoak, kuturalak, naturalak) produktuak
eskualdean eta kanpoan saltzeko, kalitatezkoak, ezberdinak eta jasangarriak direlako. Horretarako, eragile pribatuei zuzendutako orientazio, sentsibilizazio eta formakuntza
sistema planteatzen da, sustapen orokorra, eskualdeko produktuak eraldatu eta saltzeko.
Gainera, produktuen espezializazioaren alde jokatzen da, dagoen eskabidearen araberako merkataritza mixduna eta bezeroei zein emakidadunei eskaintzeko zerbitzuak aztertuko
dira erosoak bezain erosterrezak izateko. Bestalde, zerbitzu sortzaile zein ekoizle diren sektoreko eragileen arteko elkartasuna sustatu behar da, produktuak
komerzializatzeko.Eskualdean sakabantuta dauden produktuak identifikatu eta sisteman sartzeko ere baikorra izango litzateke elkarkidetza, ekintza bateratuak diseinatzeko
helburu komunekin eta talde sektorialen agindupean (komertzioa, sukaldaritza, ostatua)
Eskualdean sor litezkeen enpresa ekimenak laguntzea eta garatzea beharrezkoa da. Adibide argi bat produktu eta zerbitzu turistikoak eta eurok turistaren esku izateko guneak
konbinatzean datza, salmenta gurutzatua sortuz, kontsumoa biztu eta esperientzia baikorrak eskainiz, bisitariaren oroimenerako orokorragoak.
Busturialdea Urdaibaiko produktuen arteko sinergiak aprobetxatzeak eskualdeko eskaintza turistikoa aberatsagoa egingo du, eta aurretiaz zehaztutako eskaintza eraikitze eta
sustapen programa baten bidez sustatuko da.
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A.9.4.‐ Eskualdearen dinamizazioa merkataritza jardueren bidez
Puntu honek Busturialdea Urdaibain turismo alorrean. produktuen eta zerbitzuen eskaintza ugaria eta erakargarria lortzeko baldintzak zehaztea du helburu.Eskaintzari kudeaketa
publiko eta pribatu koordinatuak lagunduko lioke, sormenari, berrikuntzari eta kalitateari lehentasuna emanda, turismo sektorea garatzeko.
Merkataritza Dinamizazio Plana egitea planteatzen da, bertan administrazioen eta eskualdean diharduten bidai‐antolatzaileen ekarpenak jasoko dira.Bisitariari eta herriko
jendeari zuzendutako plana izango da eta ezartzeko . on eta Off line euskarriak eta tresnak erabiliko dira.
Busturialdea Urdaibaiko Merkataritza Dinamizazio Planean zerbitzu hornitzaileen eskaintza sustatzea planteatzen da (dendak, ostatua, janaria, aisialdia,kultura…) Interneteko sare
sozialen bidez, gune publikoetan animazio ekintzak antolatzea, ateak zabalik jardunaldiak, bisita teknikoak, kirol ekitaldiak…) eskualdea urte osoan bizirik mantentzeko.
Burutzeko jardueren artean, honako hauek:
•

Eskualdeko turismo sektoreko empresa sareak on line,off euskarrietan sortutako kanpaina eta sustapen orokorren Plana (Busturialdea Urdaibai turismo web orriaren
bidez, kontsumitzailentzako zerbitzu katalogoa formato analogiko eta digitalean, eskualdeko denden fidelizazio txartela (ostatua, komertzioa, janariak,
kultura..)Interneteko sare sozialen bidezko sustapen kanpainak Facebook, Twitter, Youtube…,

•

Sustapen eta animazio ekintzak antolatu ahal izateko moduko espazioak zehaztea.

•

Errepide publikoa erabiltzeko baimenak beharko dituzten ekintzak identifikatu (esaterako, jarduera batek diharduen bitartean gune publikoak zarratzea)

•

Sustapen ekintzen diseinua, kuantifikazioa eta tenporalizazioa (sektoreen promozioak,gaikako promozioak…)

•

Baliteke Turdaibaik sustatutako erreserba zentrala ezartzea www.busturialdeaurdaibai.com turismo orrialdeean.

Bestalde, urtaroetan kanpaina bereziak burutu beharko lirateke, turistarik gutxien dagoen sasoietan (denboraldi baxuan) etor litezkeen turisten bisitak sustatzeko;
xendazaletasuna eta birdinga aproposak dira h dira.orretarako, noizbehinkako bisitarientzako esperientzien bidezko sustapen jarduerak ere egokiak
Jarduera esparruak publizitate eta komunikazio jarduera plana izan behar du atzetik, kanpaina orokor eta berezietan.Lanaren helburua batetik, kontsumitzaileei eta bestetik,
produktu/zerbitzuak eskaintzen dituztenei aurrikusitako ekintzen berri ematea da. Bisitari eta turistentzako komunikazio eta informazio mekanismoak ipiniko dira martxan
(publizitate kanpainak euskarri digital eta analogikoetan, salmenta lekuak, marketing zuzena eta harreman publikoak) eta zerbitzu/ produktuak eskaintzen dtuztenentzat ere bai
(batzarrak, informazio aldizkariak, kanpainen aurkezpena…).
Azken puntu honi dagokionez, komunikabideak eta lankidetza bideak zehaztuko beharko dira arlo turistiko pribatuaren eta herriko, eskualdeko edo eskualdetik kanpoko
erakundeen artean (udala, BFA, Patronatoa, Eusko Jaurlaritza) sektoreen arteko komunikazioaren kudeaketa egokirako.Urremendi LGEk izango du barruko komunikazioaren eta
eskualdeko turismoa komerzializatzeko buruzagitza.
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6. GAUZATZE PLANA 2012
2012ko Jarduera Planaren zirriborroa, estrategia eta berau betetzeko
kronograma datozen 4 urteetan, 2012‐2016., hain zuzen, erantsita dago,
Busturialdea Urdaibaiko Turismo Mahaiak eztabaidatzeko,
Txostenean aipatu bezala,Turismoaren Plan Estrategikoak tresna dinamikoak
dira, irekiak eta malguak. Jomuga bera eta jarduerari eragiten dioten barruko
eta kanpoko ezaugarriak bilakau ahala, egokitu eta aurreratzen joango direnak
Ezarritako helburuak, adostuak eta jarraipen adierazleak aldizka aztertu behar
dira, bilakeraren zuzentasuna neurtu edota proiektuari bestelako neurri
zuzentzaileak ezartzeko.
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7. EZARTZEA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Turismo Mahai proposatzen da. urteko jarduera planak eta ezarritako ekintza
bakoitzaren jarraipena eta ebaluazioa burutzeko arduradun, aipatutako
aldaketekin. Turismo Mahaiak urteko eta amaierako txostenak aztertuta,
jardueren eraginkortasuna eta kalitatea ziurtatuko ditu eta hala balegokio
programen edozein berrikusketa edota azterketa proposa lezakeTurismoaren
Plan Estrategikoan ezarririko helburu orokorrak betetzera.

7.1. Ezartze Prozesua
Kapitulu honetanTurismoaren Plan Estrategikoa ezartzeko metodologia
proposatzen da, bai lehen pausoak ematen hasteko, bai plangintza, betetze eta
urteko ebaluazio burutzeko dinamikak zehazteko.
Hitzaurrean aipatu bezala, Plan Estrategikoa arrakastaz eta guztiz betetzeko,
orientabideak eta edukiak onartu beharko dituzte eragile publiko eta pribatuek.
Beraz, lehendabiziko hilabeteetako lana funtsezkoa izango da:


Eragile gehienek Busturialdea UrdaibaikoTurismoaren Plan Estrategikoan
zehaztutako plangintza adosteko.



Planaren ikuskaritza Turismo Mahaiari egokitzea eta idazkaritza teknikoa
eta dinamizazioa Urremendik izendatzen duen teknikoari. ematea adosteko
eta onartzeko.





Turismoaren Plan Estrategika Herri Administrazioak indarrean dituen
politiken barruan sartzeko maila guztietan (herri, eskualde,foru edo
autonomikoan) aipatu eskuduntzan.
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Ezartze Prozesua

1.Fasea‐ Adostasuna eta konpromisua protagonista nagusiek adostutako
jardunetan (Urremendi, Patronatoa, Bizkaiko Foru Aldundia, Basquetour,
udalerriak eta maiz batzen diren sektore mahaiak.). HasieranTurismoaren Plan
Estrategikoaren adostasun eta egokitzapen etapari ekitea beharrezkoa izango
da (zuzenketa), planean zehazten diren esparru eta jardueretan parte hartuko
duten eragileen egutegiak, ikuspegiak eta beharrizanak adosteko.
Fase garrantzitsu hau gauzatzeko hurrengo jarduerak proposatzen dira:


Ezagutzen diren eragile guztiei txostenaren zirriborroa aurkeztuko zaie,
tekniko eta politikoei, aztertu eta balora dezaten.



Eagileek egindako ohar eta iritziak jaso eta uztartu egingo dira (Jarduera
Planaren azterketa)

2.Fasea‐ Kanpoko eta barruko komunikazioa
Turismoaren Plan Estrategikaren Urteko Jarduera Plan bakoitzarena, gizarte eta
empresa alorrera zuzendua batez ere. Fase honetan komunikazio Plan
espezifikoa burutzea proposatzen da, helburua populazioari eta sektore
pribatuari Plan Estrategikoa zein eduki, balore eta bokazioz sortu zen
jakinaraztea da, garapenerako klima atsegina lortzeko, Planean zer ikusia duten
guztien parte hartzea.sustatzeko. Komunikazio Plan hau:


Urremendirentzat laguntza tresna izango da.



Eskualdean onarturiko estrategia turistikoaren dibulgazio eta komunikazio
beharretan Interesa izan dezaketen guztiei burutzen ari diren lanen
informazio argia, zehatza eta eguneratua emateko transmisio bidea .



Komunikabideekin harremanak sortzeko elementua, informaziobideak ireki
eta publikoari prozesuaren berri emanda. Garrantzitsua dabitartekariok
ulertzea Urremendi sustatzaile den proposatzen diren jardunbideen
garrantzia eta neurria..



3. Fasea‐ Komunikabidea ezartzea

Eskualdean turismoak duen eragina eta ondorioen ikerketa burutzea, Plan
Estrategikoa ezartzeko adierazleak zehazten lagunduko duelako.

Ondoren ezartze‐proposamena adierazten da, aurrerago lan kronograma baten
bidez egingo da. Proposamena laburtzen duten fase nagusiak, kronologikoki
honakoak dira:

7. EZARTZEA, JARRAIPENA ETA
EBALUAZIOA

Komunikabide iraunkorra eskualdearen eta kanpoko eragileen artekoa
(Basquetour, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilbao Turismo…) kudeaketa adostuaren
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topalekua izango da eta denentzako erabaki organua sortuko dute, turismo
bitartekaritza politika berriak ezartzeari berme osoz aurre egiteko modukoa.
Basquetourren lurralde dinamizatzailea izatea lagungarri gertatuko zaio
eskualdeari eta eredu izango da baliabide ekonomikoak bilatzeko, diru
laguntzak eskatzeko eta laguntza publikoak emateko programei.
Kudeketa hitzartu honetan Jarduera Plan honetan eskuhartze multzoa
finantziatzeko esparruak ere plantetau beharko dira.
4.Fasea.‐ Lehentasuna duten jardueren garapena
Ekitaldi bakoitzarako aurrikusitakoak. Erakunde sustatzailea indartuta
(Urremendi), eta barneko lan sistema zuzenduta (Turismo Mahairen azterketa)
lehentasuna duten jardueren hasierako proposamen batean oinarrituta, (2012
legegintzaldirako kapitulu honetan daudenak), behin betiko dokumentua
separata bat bezala aterako da, erakundeek onartua eta teknikoek adostua.
Urterik urte ebaluatuko dira ekitaldi horretan burututako jarduerak eta euren
txostena aurkeztuko da (betetako jardueren zerrenda, lortutako emaitzak, Plan
Estrategiko zein neurritan bete den eta 2013, 2014, 2015, 2016 Jarduera
Planaren aurrerapena, aurretiaz teknikoek adostutakoa).

7.2. Turismoaren Plan Estrategikoaren Ebaluazioa eta Azterketa
Busturialdea UrdaibaikoTurismoaren Plan Estrategikoa tresna dinamikoa da,
aldika aztertu beharrekoa. Erabilgarritasuna hasierako helburuak bete eta
eskualdeko sektore turistikoaren bilakaeran sortzen diren beharrizan berriak
sartzen diren heinean neurtuko da.
Hasteko 3 ebaluazio planteatzen dira:


Aurre‐ebaluazioa: Plan Estrategikoa ezartzen den lehenengo partean
burutzekoa, hasierako azterketa da, 2012ko adierazleak zehazteko
balioko du.



Erdibideko ebaluazioa: Planean aurrikusitako programa eta ekintzak
bete eta eraginkorrak diren ikuskatzeko; eta hala behar izanda,
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Turismoaren Plan Estrategikoaren
Ebaluazioa eta Azterketa

desbideratzeak berregokitzeko, emandako era eta epean. Ebaluazioa
aplikatzeko data 2014ko udaberria da.


Azken ebaluazioak mugatuko du baliabideen erabilera, neurrien
eraginkortasuna eta hasitako ekintza guztien errentagarritasuna,
Turismo Plan estrategiko honen esparrupean, jada beteak eta
amaituak. 2016 amaieran ipini da Planaren amaiera datatzat..


Ebaluazioak orokorrak izango dira eta burututako ekimen eta ekintza guztiei
eragingo diete.

7.3. Jarraipen Adierazleak
Busturialdea UrdaibaikoTurismoaren Plan Estrategikoak programa bakoitzeko
adierazleak zehaztu ditu, eskualdeko jarduera turistikoaren ebaluaziorako eta
jarraipenerako, jarduera turistikoaren emaitzei dagokienean, baita turismoaren
bestelako parametro ekonomikoak ere, Urremendik edo besteren batzuk
burutzen dituzten jardueren kuantifikaziorako Eskualdean Turismoak duen
eraginaren gaineko azterketa itxita, 2012an itxiko da adierazle multzoa eta
Urremendik berak ezarriko ditu bakoitzaren baloreak hurrengo 2 edo 4
urteetarako, hazkundea moderatua dela kontuan izanda, .
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Aurreebaluazioa
Balorea
2012

1.- Lurraldearen eta
turismoaren kudeaketa
hobetu eta sendotzeko
Programa

Euskal Kostaldean AA.PP
en jardueren laguntza eta
inbertsioen balore
ekonomikoa
Elkarrizketa tekniko eta
politikoen foro kopurua
Urremendiren buruzagitza
turistikoari loturiko jarduera
kopurua
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Programa

3.- Enpresa sektorea
indartzekoPrograma

4.- Komunikazioa eta
Gizarte eta Sektore
Sentsibilizazio Programa

Elkarte formuletan
sartutako turismo enpresa
kopurua eta interes
Ekonomikoa duen elkarte
kopurua
Eskualdeko denden
dinamizazio jardera
kopurua
Hirugarren erakundeekin
garatutako akordio,
hitzarmen eta lankidetza
protokolo kopurua.
Kalitate programetan parte
hartu duen turismo
enpresa kopurua.
Eskualdean emandako
jarduera edota
formakuntza ikastaro
kopurua.
Burututako sentsibilizazio
ekimen kopurua.
Turismoaren ekarpena
udalerrien PIB
Euskal itsaldean turismo
sektorean enplegua.
Kontsumo turis (ostatuak,
informazio-eskariak,
produktu eskabideak…)

Adierazleak

Aurreebaluazioa
Balorea
2012

Balorea
J2016

5.- Urdaibai. Joguman
eragiteko programa

Eskualdean sortutako
turismo mahai azpisektorial
kopurua

2.- Eragile publiko eta
pribatuen arteko
harremanak
instrumentalizatzeko
Programa
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6.-Jomuga turistikoaren
jasangarritasunerako
programa

7.- Marka, kokapen eta
sustapen programa
osoa

8.- Multiproduktuen
eskaintza eraikitzeko
programa

9.- Merkataritza
prozesuak indartzeko
programa

Industria turistikoari
buruzko datuak:empresa
tipología, jarduera,
tamainua…)
Turismoaren komunikazio
eragin kopurua
eskualdean.
Jomugaren edertasuna eta
nortasuna mantentzeko
proiektu kopurua.
Balibideen kontsumo
turistikoa hobetzeko
proiektu kopurua
(sarbideak, informazioa…).
Eskualdean barne
garraioaren
jasangarritasuna
hobetzeko jarduera
kopurua.
Garraiobide publikoaren,
trena edo autobusa,
erabiltzaile kopurua.
Merkatuetan duten
markaren ezagutzari
buruzko datuak.
Bisitarien bilakaera eta
eskabidearen gorakada.
Okupazioari buruzko
datuak.
Eskualdean sortutako
produktu kopurua
Parte hartu duen empresa
kopurua.
Euskal Kostaldeko
eskaintza turistikoaren
komerzializazioa
hobetzeko jarduera
kopurua.
Bidai agentziekin eta
touopreradoreekin akordio
komertzial kopurua

Bidai aentei eta turistikoei
laguntza zerbitzu
eskabideenkopuruaNº de
solicitudes del servicio de
ayuda a agentes de viajes

Jarraipen Adierazleak

Erdibideko
ebaluazioa
Balorea
2014

Azken
ebaluazioa
Balorea
J2016
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Balorea
2012

u operadores turísticos.
Saldu osteko jarraipena
neurtzeko jarduera
kopurua.
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