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1 Sarrera 

1.1. Xedea, irismena eta edukia 

Dokumentu honek Durangaldeko Landa Garapenerako Programaren (aurrerantzean LGP) ebaluazioa jasotzen 

du.  

Ebaluazio hau egiteko, oinarritzat hartu dira Europako Batzordeak “EVALSED. Garapen sozioekonomikoaren 

ebaluazioan laguntzen duten online baliabideak" izeneko gidan emandako orientabide metodologikoak; halere, 

orientabide metodologiko horiek Euskal Autonomia Erkidegoko LGPen ezaugarri zehatzetara egokitu behar 

izan dira. 

Ebaluazio honen helburu nagusia da LGPa inplementatuta lortutako emaitzen balorazioa egitea, programazioan 

ezarritako helburuak lortu diren zehazteko. Zehaztu nahi da LGPa zenbateraino ari den plangintzan identifikatu 

ziren eskualdeko garapen oztopoak minimizatzen eta balio diferentzialak sustatzen. 

Azterketa hori egiteko, garatutako lan ildoak eta arlo estrategiko bakoitzeko adierazleak aztertuko dira, 

ezarritako helburu espezifikoak lortzen ari ote diren ikusteko. Halaber, ardatz transbertsaletan aldeko 

aurrerapausoak egin diren aztertuko da. Azkenik, ezarritako helburu orokorrak lortu diren zehazten saiatuko 

gara. 

Alde horretatik, ebaluazio txosten honek kapitulu hauek ditu: 

▪ 1. kapitulua. Sarrera. Kapitulu honetan, eskualdeko testuinguru sozioekonomikoa, Durangaldeko LGPa, 

ebaluazioaren irismena eta ebaluazioa egiteko erabilitako informazio iturriak deskribatzen dira. 

▪ 2. kapitulua. Programaren egokitasunaren azterketa. Kapitulu honetan aztertzen da ea balio 

diferentziala eta garapenerako oztopoak bat datozen definitutako estrategiarekin; hau da, ea lotura egokia 

dagoen garapenerako oztopoetan jaso eta identifikatutako beharren eta eskualdearen balio diferentzialen 

eta LGParen helburu orokor eta arlo estrategikoen artean. 

▪ 3. kapitulua. Programaren koherentziaren azterketa. Kapitulu honetan, Durangaldeko LGPko helburu 

orokorren, arlo estrategikoen eta lan ildoen artean dagoen lotura aztertzen da, bai eta lan ildoen artean 

egon daitezkeen sinergien artekoa ere. 

▪ 4. kapitulua. Programaren aurrerapenen eta emaitzen azterketa. Kapitulu honetan, Durangaldeko 

LGParen inplementazioaren azterketa bat egiten da, bai eta lortu diren emaitzena ere. Azterketa behetik 

gora egiten da, lan ildoetatik abiatu eta arlo estrategiko eta helburu orokorretaraino. Halaber, ardatz 

transbertsalak integratzeko garatutako jarduerak aztertzen dira.  

▪ 5. kapitulua. Programaren hedapenaren azterketa. Kapitulu honetan, Durangaldeko LGParen hedapena 

eta gauzatzea errazteko gobernantza egitura, erakunde koordinazioa eta egindako jarduerak aztertzen dira. 

▪ 6. kapitulua. Ondorioak. Kapitulu honetan, egindako azterketatik eratorritako ondorio nagusiak azalduko 

dira, eta LGPei, horien inplementazioari eta lortutako emaitzei buruzko balorazio orokorra egingo da. 
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LGPen ebaluazioak egiteko, azterketa eta informazio bilketa handia egin da, lan ildo bakoitzean egindako 

aurrerapenak ezarri ahal izateko. Eskualdeen eta landa garapenerako elkarteen ezaugarri diferentzialak 

kontuan hartuta, informazio horrek garapen maila desberdina du ebaluazio bakoitzean, bai eta ezarritako lan 

ildoetako bakoitzean ere.  

2019an LGPen tarteko ebaluazioa egin zen. Tarteko ebaluazio hori honetarako zen: 

▪ Ordura arte jorratutako lan ildoen bidez eremu estrategiko bakoitzaren garapen maila aztertzeko, eta, 

hala badagokio, lan ildo horiek eguneratzeko, aldiaren azken urteei aurre egiteko. 

▪ Helburu orokorrei eta espezifikoei lotutako adierazleak berrikustea, adierazleen panel “argi eta zehatz” 

bat lortze aldera. Panel hori oinarri izango da, ondoren, aldiaren amaierako ebaluazioa egiteko. 

▪ LGPa hedatzeko eremu estrategikoetako talde dinamizatzaileen funtzionamendua eta egoera 

aztertzeko. 

Tarteko ebaluazio horrek LGP bakoitza osatzen zuten lan ildoak eta adierazleak aldatzea ekarri zuen. 

Horrela, amaierako ebaluazioa egiteko tarteko ebaluazioaren ondoren aldatutako Durangaldeko LGPa hartu da 

erreferentziatzat. Durangaldeko LGParen egitura 1.3 Atalean aurkezten da (2015-2020 Landa Garapenerako 

Programa). 

Ebaluazio hau HAZIren, Urkiola Landa Garapenerako Elkartearen eta Durangaldea eskualdeko beste eragile 

ekonomiko eta sozial batzuen erabateko lankidetzarekin egin da. 
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1.2. Eskualdearen testuinguru sozioekonomikoaren deskribapena 

Epigrafe honen helburua da Durangaldea eskualdeko testuinguru sozioekonomikoaren deskribapen labur bat 

egitea, eskualdearen egoera eta ezaugarri nagusiak ezagutu ahal izateko, demografiari, jarduera ekonomikoari, 

enpleguari eta herritarrentzako zerbitzuei dagokienez.  

Durangaldea eskualdeak 285,16 km2-ko azalera du, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren hego-ekialdean dago, 

Gipuzkoarekin eta Arabarekin mugan. Eskualdearen iparraldean Oiz mendia dago, eta hegoaldean, Anboto 

mendia, Aramotz mendilerroa eta Durangaldeko haitzak. Gainera, Ibaizabal ibaiak ekialdetik mendebaldera 

zeharkatzen du Durangaldea, eta hor kokatzen dira eskualdeko udalerri gehienak. 

Alde horretatik, Durangaldea eskualdea 13 udalerrik osatzen dute: Abadiño, Zornotza, Atxondo, Berriz, 

Durango, Elorrio, Ermua, Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, Mañaria eta Zaldibar. 

Biztanleria, batez ere, hiru hirigune hauetan biltzen da: Durango, Zornotza eta Ermua. Eskualdeko 

biztanleriaren %70 inguru bizi dira hirigune horietan (%31, %20,2 eta %16,9 hurrenez hurren). Gainerako 

biztanleak 5.000 biztanletik beherako herriguneetan sakabanatuta daude, Abadiño (7.695) eta Elorrio (7.441) 

izan ezik. 

1. irudia. Durangaldeko mapa 
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Azterketa demografikoa egiteko, landa entitateak “landagunea”-ren kontzeptuaren barruan sartu dira (G1etik 

G6ra), eta jarduera ekonomikoa eta herritarrentzako zerbitzuak aztertzeko, berriz, kontzeptu horretan bakarrik 

sartzen dira biztanle entitate edo gune guztiak landa izaerakoak dituzten udalerriak (G1etik G6ra). 

Zentzu horretan, testuinguruaren azterketaren datu demografikoak eskualdeko 11 udalerritako landaguneei 

buruzkoak dira. Hau da, Durango eta Ermua ez beste udalerri guztiak. Datu ekonomikoei dagokienez, ordea, 

azterketa landagunetzat hartzen diren udalerrietan oinarritzen da: Atxondo, Garai, Izurtza, Mallabia eta Mañaria.  

Demografia 

2019an, 11.680 pertsona zeuden eskualdeko landaguneetan erroldatuta (5.945 gizon eta 5.735 emakume), eta 

bilakaera positiboa izan zuten 2015etik aurrera (%2,7). 

Bilakaera positibo hori eskualde osoan izandako joera baino handiagoa da, hiri udalerriak barne hartuta (%1,4), 

eta are handiagoa Bizkaiko Lurralde Historikoan (%0,1) eta EAEn (%0,7) izandako hazkundearekin alderatuz 

gero. 

  



 

7 

Nolanahi ere, landagune guztietan ez da biztanle kopurua handitu. Abadiño, Zornotza, Atxondo, Elorrio, Garai 

eta Izurtzako landaguneetan gora egin du biztanle kopuruak, baina Berriz, Iurreta, Mallabia, Mañaria eta 

Zaldibarko udalerrietan behera egin du 2015-2019 aldian. 

1. taula. Adierazle demografiko nagusiak 

 
Durangalde 
landatarra 

Durangaldea Bizkaiko LH EAE 

Erroldatutako biztanleria 11.680 94.893 1.142.853 2.188.017 

Gizonak 5.945 46.820 549.721 1.061.597 

Emakumeak 5.735 48.073 593.132 1.126.420 

Erroldatutako biztanleriaren bilakaera (2015-
2019) 

%2,7 %1,4 %0,1 %0,7 

Gizonak %3,9 %1,6 %0 %0,4 

Emakumeak %1,4 %1,3 %0,3 %0,9 

Maskulinitate tasa (2019) 103,7 97,4 92,7 94,2 

Zahartze indizea (2019) %20,1 %20,8 %22,7 %22,2 

Gizonak %18,4 %18,7 %19,7 %19,5 

Emakumeak %21,8 %22,9 %25,5 %24,9 

Iturria: Eustat  
   

Era berean, Durangaldeko landaguneetako maskulinitate tasak gora egin du azken urteetan: zehazki, 99,8tik 

103,7ra igo da 2015-2019 aldian. 

Datu horiek eskualde osoko balioen (97,4) gainetik daude, eta Bizkaiko Lurralde Historiko (92,7) eta EAEko 

(94,2) balioetatik are urrunago. 

Udalerriei dagokienez, alde handiak daude, eta nabarmentzekoa da Berrizko udalerriaren maskulinitate tasa 

txikia (89,9) eta Izurtzako udalerriaren maskulinitate tasa handia (170,1). 

Landaguneetako biztanleriaren zahartzeari dagokionez, azken 5 urtean zahartze indizea %4,5 igo da, eta 

2019an %20,1ekoa izan da. Dena dela, kontuan hartu behar da indize hau Bizkaiko Lurralde Historikoko indizea 

(%22,7) eta Euskal Autonomia Erkidegoko indizea (%22,2) baino txikiagoa dela. 

Jarduera ekonomikoa 

Durangaldeko landa udalerrietako biztanleko BPGd-ak azken urteetan, 2015etik 2017ra, goranzko joera izan 

du; zehazki, %8,1eko hazkundea izan du, eta 2017an 80.240 euro/biztanleko izatera iritsi da. 

Gainera, biztanleko BPGd-a nabarmen handiagoa da Bizkaiko Lurralde Historikokoa (32.768 euro/biztanle) eta 

EAEkoa (33.819 euro/biztanle) baino, bai eta eskualde osokoa baino ere (39.986 euro/biztanle). 
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Durangaldeko errenta pertsonalari dagokionez, bilakaera positiboa izan da 2015 eta 2017 artean. Zehazki, 

%5,7ko hazkundea izan da, eta 21.645 euro/biztanlera iritsi da. 

Alderaketa eginez gero, Durangaldeko landa udalerrietako errenta pertsonala Bizkaiko Lurralde Historikokoaren 

(20.671 euro/biztanle) eta EAEkoaren (21.091 euro/biztanle) gainetik dago. 

2. taula. Biztanleko BPGd-aren eta errenta pertsonalaren bilakaera eremu geografikoen arabera 

 

Biztanleko BPGd Errenta pertsonala 
 

2017 2015-2017ko bilakaera 2017 2015-2017ko bilakaera 

Durangalde 
landatarra 

80.240 %8,1 21.645 %5,7 

Durangaldea  39.986 %7,0 21.104,9 %5,6 

Bizkaiko LH 32.768 %8 20.671 %5,5 

EAE 33.819 %7,3 21.091 %5,6 

Iturria: Eustat  
   

Enpleguari dagokionez, Durangaldeko landa udalerrien bilakaera positiboa izan da 2015-2019 aldian. 

Langabezia tasak beheranzko joera izan du aldi horretan, 2015ean %13,5 izatetik 2019an %6,7 izatera igaro 

baita. Langabezia tasa hori eskualdean dagoena baino txikiagoa da hiri udalerriak kontuan hartuta (%9,3). 

Beheranzko joera hori bai gizonen artean bai emakumeen artean gertatu da, nahiz eta emakumeen langabezia 

tasa gizonena baino handiagoa izan den aldi osoan. 2019an, emakumeen langabezia tasa %8,2koa zen, eta 

gizonena, berriz, %5,5ekoa. 

Jarduera sektore nagusiei dagokienez, Durangaldea eskualde industriala da. Industria sektorea da 

eskualdeko eragile ekonomiko nagusia, eta gainerako sektoreak bigarren mailan uzten ditu. 

Zentzu horretan, lehen sektoreak Durangaldeko eskualdean duen pisua, Balio Erantsi Gordinari (BEGd-a) 

begiratuta, %0,3 izan zen 2017an. Hori horrela, Bizkaiko Lurralde Historikoan (%0,9) eta EAEn (%1,0) duen 

pisu espezifikoaren azpitik dago.  

Kasu horretan, nabarmentzekoa da sektore horren pisua handitu egin dela 2015-2017 aldian (%10,5). 

Era berean, Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsonen kopuruak %2,2ko bilakaera positiboa izan du, eta horrek 

adierazten du lehen sektoreak bilakaera positiboa izan duela 2015-2019 aldian.  
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3. taula. Jardueraren eta enpleguaren adierazle nagusiak. Lehen sektorea 

 
BEGd Establezimenduak Gizarte Segurantzako 

afiliazioa 

 2017 2015-
2017ko 

bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera  
Milioika 
eurotan 

%1 Kop. % Kop. % 

Durangalde 
landatarra 

3,1 
%1 %23,8 36 %8,8 -%37,9 52 %3,2 -%5,2  

Durangaldea 12,9 %0,3 %10,5 214 %3,1 -%8,2 361 %0,9 %2,2 

Bizkaiko LH 338,7 %0,9 %57,4 1.950 %2,2 -%3,2 3.435 %0,7 %0,02 

EAE 702,7 %1,0 %30,5 6.480 %3,7 %8,0 8.603 %0,9 -%2,0 

Iturria: Eustat 
1 Portzentajea guztizko BEGd-arekiko. 

   
 

  

 

 

Hala ere, nekazaritza jarduerara bideratutako establezimenduen kopurua % 8,2 murriztu da; Durangaldean 

lehen sektoreko 214 establezimendu daude. 

Era berean, eskualdeko nekazaritza ustiategien kopuruak %0,9 egin du behera 2015-2019 aldian, eta 

erabilitako nekazaritza azalerak %3,4 egin du behera. 

Datu horiek agerian uzten dute lehen sektoreak eskualdeko ekonomiari balio erantsia ematen badio ere 

establezimenduen eta ustiategien kopurua murrizten ari dela. 

Industria sektorea, berriz, bereziki garrantzitsua da Durangaldeko landa udalerrietan. Horri dagokionez, 

industria sektorea da Durangaldeko landa udalerrietako BEGd-ari ekarpen handiena egiten diona (%75), 

eskualde osoan duen pisu espezifikoaren oso gainetik (%41,9), bai eta Bizkaiko Lurralde Historikoan (% 19,3) 

eta EAEn ( % 24,2) duen pisu espezifikoaren oso gainetik ere. Nolanahi ere, sektorearen hazkunde erritmoa 

antzekoa izan da, bai eskualdean, bai lurraldean, bai autonomia erkidegoan, 2015-2017 aldian. 

4. taula. Jardueraren eta enpleguaren adierazle nagusiak. Industria sektorea 

 
BEGd Establezimenduak Gizarte Segurantzako 

afiliazioa 

 2017 
2015-

2017ko 
bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera  
Milioika 
eurotan 

%1 Kop. % Kop. % 

Durangalde 
landatarra 

223,2 
%75 %8 119 %29 -%4,8 520 %32,1 -%0,1 

Durangaldea 1.577 %41,9 %11,5 777 %11,4 -%5,2 13.051 %31,4 %1,9 

Bizkaiko LH 7.213,7 %19,3 %8,6 4.921 %5,4 -%6,8 72.735 %15,4 %3,8 

EAE 17.780 %24,2 %7,0 11.429 %6,6 -%6,1 171.413 %18,5 %5,0 

Iturria: Eustat 
1 Portzentajea guztizko BEGd-arekiko. 

   
 

  

 

 

Hala ere, industria sektorearen joera positibo hori ez da islatzen landa udalerrietan sektore honi lotuta dauden 

establezimenduen kopuruan, zeinak %4,8 murriztu baitira 2015-2019 aldian, ez eta gizarte segurantzako 

afiliazio datuetan ere, %0,1 murriztu baitira. 
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Eskualdeko landa udalerrietako eraikuntzaren sektoreak hazkunde joera handia du. Eskualdeko BEGd-ari 

egiten dion ekarpena %1,4 da; hau da, 2015etik %50,4 handitu da. Nolanahi ere, sektore hau urrun dago 

Durangaldeko eskualde osoan, Bizkaiko Lurralde Historikoan eta EAEn ikusten dauden partaidetza mailetatik 

(%4,2, %5,9 eta %5,7, hurrenez hurren). 

5. Taula. Jardueraren eta enpleguaren adierazle nagusiak. Eraikuntzaren sektorea 

 
BEGd Establezimenduak Gizarte Segurantzako 

afiliazioa 

 2017 2015-
2017ko 

bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera  
Milioika 
eurotan 

%1 Kop. % Kop. % 

Durangalde 
landatarra 

4,2 
%1,4 %50,4 35 %8,5 %9,4 74 %4,6 -%1,1 

Durangaldea 157,2 %4,2 %17,2 850 %12,5 %1,6 1.888 %4,5 %11,1 

Bizkaiko LH 2.213,7 %5,9 %1,4 10.915 %12,1 %2 28.453 %6 %9,2 

EAE 4.228,1 %5,7 %3,2 20.338 %11,7 -%1,6 51.564 %5,6 %8,6 

Iturria: Eustat 
1 Portzentajea guztizko BEGd-arekiko. 

   
 

  

 

 

Eraikuntzaren sektoreko establezimenduen kopuruak joera positiboa izan du 2015-2019 aldian (%9,4). Gizarte 

segurantzako afiliazioak, berriz, joera negatiboa erakutsi du: %1,1 handitu da aldi horretan. 

Azkenik, zerbitzuen sektoreak % 22,5eko ekarpena egin zion 2017an landa udalerrien eskualdeko BEGd-ari, 

eta % 8,2 handitu zen 2015-2017 aldian. 

Zerbitzuen sektoreak eskualdean duen pisu espezifikoa urrun dago Durangaldeko eskualdearen 

batezbestekotik (%53,6), bai eta Bizkaiko Lurralde Historikokotik (%73,8) eta EAEkotik ere (%69,1), nahiz eta 

hazkunde erritmoa Durangaldeko landa udalerrietan baino txikiagoa den. 

6. Taula. Jardueraren eta enpleguaren adierazle nagusiak. Zerbitzuen sektorea 

 
BEGd Establezimenduak Gizarte Segurantzako 

afiliazioa 

 2017 
2015-

2017ko 
bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera 

2019 2015-
2017ko 

bilakaera  
Milioika 
eurotan 

%1 Kop. % Kop. % 

Durangalde 
landatarra 

67,0 
%22,5 %8,2 221 %53,8 %0,9 975 %60,2 %2,1 

Durangaldea 2.014,6 %53,6 %4,0 4.965 %73,0 %0,6 26.249 %63,2 %7,1 

Bizkaiko LH 27.570,4 %73,8 %7,7 72.681 %80,3 -%0,7 368.071 %77,9 %7,3 

EAE 50.872,8 %69,1 %7,7 136.065 %78,1 -%0,8 693.745 %75,0 %7,8 

Iturria: Eustat 
1 Portzentajea guztizko BEGd-arekiko. 

   
 

  

 

 

Ildo horretan, sektoreak bilakaera positiboa izan du: establezimenduen kopurua %0,9 igo da 2015-2019 aldian; 

EAEn eta Bizkaiko Lurralde Historikoan, berriz, bilakaera negatiboa izan du (-%0,8 eta -%0,7, hurrenez hurren). 

Gainera, Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsonen kopuruak %2,1 egin du gora aldi horretan bertan. Horrela, 

ikusten da zerbitzuen sektoreak goranzko joera duela. 
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Zerbitzuen sektorearen barruan, bereziki garrantzitsua da jarduera turistikoa, beste jarduera batzuen 

dinamizatzailea baita, hala nola ostalaritzarena, merkataritzarena, artisautzarena eta abarrena. 

Alde horretatik, 2019an, eskualdeko landa udalerriek 5 landetxe (73 plaza), 2 nekazaritza turismo (24 plaza) 

eta 2 hotel establezimendu (44 plaza) dituzte. 2016. urteaz geroztik, ostatu zerbitzuak bere horretan mantendu 

dira. 

7. taula. Turismo establezimenduen eta turismo plazen bilakaera, ostatu tipologiaren arabera. 2016-2019 

  Establezimenduak Plazak 
 

 2016 2019 Bilakaera 2016 2019 Bilakaera 

Durangalde 
landatarra 

Landetxea 5 5 %0,0 67 73 %9,0 

Nekazaritza turismoa 2 2 %0,0 24 24 %0,0 

Hotelak 2 2 %0,0 39 44 %12,8 

Apartamentu turistikoak 0 0   0 0   

Durangaldea 

Landetxea 9 9 %0,0 99 105 %6,1 

Nekazaritza turismoa 9 7 -%22,2 86 82 -%4,7 

Hotelak 10 10 %0,0 432 443 %2,5 

Apartamentu turistikoak 0 0   0 0   

Iturria: Eustat   
 

 

Landa udalerrietako turismo establezimendu guztietan 92.202 gaualdi egin dira 2019an; hau da, 2016. urteaz 

geroztik gutxi gorabehera 3.700 egonaldi gehiago egin dira. Horrek agerian uzten du eskualdeak turismoari 

dagokionez duen potentziala eta sortzen duen erakarpena. 

8. taula. Gaualdien bilakaera, ostatu motaren arabera. 2016-2019 

  2016 2019 Bilakaera 

Durangalde landatarra 

Landetxea 6.244 7.551 %20,9 

Nekazaritza turismoa 1.387 2.899 %109,0 

Hotelak 774 1.693 %118,7 

Apartamentu 
turistikoak 

0 0   

Guztira 8.405 12.143 %44,5 

Durangaldea 

Landetxea 9.355 10.341 %10,5 

Nekazaritza turismoa 6.868 8.841 %28,7 

Hotelak 77.040 91.328 %18,5 

Apartamentu 
turistikoak 

0 0   

Guztira 93.263 110.510 %18,5 

Iturria: Eustat  
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Herritarrentzako zerbitzuei dagokienez, alde handiak daude landaguneen eta hiriguneen artean. 

Hezkuntza zerbitzuak direla eta, eskualdeko ikastetxeetan haur hezkuntzako 1. zikloko 40 ziklo daude, haur 

hezkuntzako 2. zikloko 26 ziklo, lehen hezkuntzako 27 ziklo, bigarren hezkuntzako 18 ziklo eta batxilergoko 10 

ziklo. 

9. taula. Hezkuntza zikloen banaketa eskualdeko udalerrietan. Ikasturtea: 2018-2019 

 
Haur 

hezkuntzako 
1. zikloa 

Haur 
hezkuntzako 

2. zikloa 

Lehen 
hezkuntza 

Bigarren 
hezkuntza 

Batxilergoa 
Lanbide 
heziketa 

Abadiño 4 2 2 1 0 0 

Zornotza 6 5 5 5 3 2 

Atxondo 2 1 1 0 0 0 

Berriz 2 1 2 1 0 0 

Durango 8 6 6 5 4 3 

Elorrio 4 3 3 3 0 0 

Ermua 7 5 5 2 2 0 

Garai 0 0 0 0 0 0 

Iurreta 2 1 1 1 1 1 

Izurtza 0 0 0 0 0 0 

Mallabia 2 1 1 0 0 0 

Mañaria 1 0 0 0 0 0 

Zaldibar 2 1 1 0 0 0 

Guztira oro har 40 26 27 18 10 6 

Iturria: Eustat 
 

 

Ikastetxe horiek hirigune hauetan biltzen dira: Durango (32), Zornotza (26) eta Ermua (21). Hau da, 

landaguneetako udalerrietan ez dago ikastetxerik. Atxondo eta Mallabia udalerrietan lehen hezkuntzara 

bitartezko 4 hezkuntza ziklo dituzte, Mañaria udalerriak haur hezkuntzako 1. zikloko ziklo bat du, eta Garai eta 

Izurtza udalerriek ez dute eskola ziklorik; hau da, haurrak beste udalerri batzuetara eraman behar dituzte txiki-

txikitatik. 

Osasun zerbitzuei dagokienez, eskualdeak 32 farmazia, osasun arretako 37 zentro eta osasun arreta 

espezializatuko 49 zentro ditu. Zerbitzu horiek batez ere Durangoko hirigunean daude, eskualde osoko 

zerbitzuen %50 biltzen baitu, eta, ondorioz, gainerako udalerrietako pertsonek bertara joan behar izaten dute. 
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10. taula. Osasun zerbitzuen banaketa eskualdeko udalerrietan. 20191 

 Farmaziak 
Medikuntza 

orokorreko zentroak 

Osasun arreta 
espezializatuko 

zentroak 

Abadiño 3 4 1 

Zornotza 6 7 8 

Atxondo 1 1 0 

Berriz 1 1 3 

Durango 11 16 31 

Elorrio 2 2 1 

Ermua 5 1 4 

Garai 0 0 0 

Iurreta 1 1 1 

Izurtza 0 1 0 

Mallabia 1 1 0 

Mañaria 0 1 0 

Zaldibar 1 1 0 

Guztira oro har 32 37 49 

Iturria: Eustat 
 

Bestalde, landa udalerri guztiek (Garaik izan ezik) dute osasun arretako zentro bat, baina horietako batek ere 

ez du osasun arreta espezializaturik. Halaber, bost landa udalerrietatik bik, Atxondok eta Mallabiak, farmazia 

dute. 

Zerbitzu soziosanitarioei dagokienez, Durangaldeko landaguneko udalerri guztiek dute eguneko zentro bat. 

11. taula. Zerbitzu soziosanitarioen banaketa eskualdeko udalerrietan2 

 
Eguneko zentroak 

2017 
Egoitzak - 2018 

Abadiño 2 1 

Zornotza 3 10 

Atxondo 1 0 

Berriz 1 1 

Durango 9 19 

Elorrio 1 2 

Ermua 3 6 

Garai 1 0 

Iurreta 1 0 

Izurtza 1 1 

Mallabia 1 0 

 
1 
Adierazleen definizioa I. eranskinean dago eskuragarri, Terminoen glosarioa, adierazleak eta informazio iturriak jasotzen
 dituen eranskinean. 
2 

2
 

Adierazleen definizioa I. eranskinean dago eskuragarri, Terminoen glosarioa, adierazleak eta informazio iturriak jasotzen
 dituen eranskinean.  
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Eguneko zentroak 

2017 
Egoitzak - 2018 

Mañaria 1 0 

Zaldibar 1 0 

Guztira oro har 26 40 

Iturria: Eustat 
 

Azkenik, aipatzekoa da Durangaldea eskualdean udalerri batek ez duela banku bulegorik, ezta kutxazain 

automatikorik ere: Garaik. Beste bi udalerrik (Atxondo eta Mañaria) ez dute banku bulegorik, baina gutxienez 

kutxazain automatikoa badute.  

Egoera horren ondorioz, landagune horietako biztanleek beste udalerri batzuetara joan behar izaten dute 

bankuko gestioak egitera edo dirua ateratzera.  

Gaur egun, oso hedatuta dago online banka erabiltzea, eta zerbitzurik ez duten udalerrietako biztanle 

gazteentzat alternatiba bat da, baina eskualdeko landaguneetako Interneterako konexio gabeziek ez dute hori 

errazten.  

Beraz, mugikortasun mugatuko adinekoen kolektiboa da egoera horretan kaltetuena.  
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1.3. 2015-2020 Landa Garapenerako Programa 

Landa Garapenerako Eskualde Programa (aurrerantzean, LGP) plangintza estrategikorako tresna bat da, eta 

eskualdeko landa ingurunea modu jasangarrian antolatzeko eta kudeatzeko balio du –eragile guztiak inplikatuz 

eta dauden baliabideak erabiliz–, bai eta eskualdearen garapen integrala helburutzat duten estrategia eta 

ekimen konkretuak definitzeko ere. 

LGPak hau lortu nahi du: 

▪ Pertsonen eta erakundeen inplikazioa eta konpromisoa, eskualdearen garapenean. 

▪ Eskualdean eta eskualdez gaindik balioa sortzeko prozesuak arintzea. 

▪ Lankidetzako ekimenak sortzeko, bultzatzeko eta garatzeko ohiturak sartzea. 

▪ Landa garapen aktiboa eta dinamikoa erraztuko duten espazioak eskaintzea. 

▪ Eskualdeetako landa garapeneko estrategiak egituratzea, landa garapeneko elkarteen bidez. 

▪ Landa ingurunean diharduten administrazioen arteko koordinazioa hobetzea, beraien politikak zehaztu eta 

gauzatzerakoan. 

▪ Landa Garapenerako Euskal Sarea berreskuratzea eta indartzea, EAEn landa garapeneko estrategiak 

garatzeko eta sortzeko. 

LGPen egitura irudi honetan zehazten da:  

2. irudia. LGPen egitura orokorra 
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Landa Garapenerako Legean zehaztutako helburuetatik abiatuta, Durangaldeko LGPak 2020rako bisioa 

ezartzen du. 

2. irudia. Durangaldeko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren 2020rako Bisioa 

 

Era berean, bisioan identifikatutako mugarriei erantzuten dieten bost helburu orokor definitzen ditu. Helburu 

orokor bakoitzak hainbat adierazle ditu, helburu orokor horiek zenbateraino lortu diren edo zenbateraino hobetu 

diren ebaluatzeko. Adierazle horiek berrikusi eta, hala egokituz gero, aldatu egin ziren tarteko ebaluazioa egin 

ondoren. 

3. irudia. Durangaldeko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren helburu orokorrak eta lotutako adierazleak 

 

Gainera, hiru ardatz transbertsal ezartzen dira, haien izaera dela-eta modu horizontalean lantzen direnak 

LGParen garapenean: i) Genero ikuspegia; ii) Jasangarritasuna, eta iii) Lankidetza.  

Hiru ardatz transbertsal horiek beren bilakaera neurtu ahal izateko adierazleak dituzte. Printzipio horiek LGP 

guztietan duten integrazio maila baloratzeko asmoz ezarri ziren adierazleak. 
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4. irudia. Durangaldeko 2015-2020ko Landa Garapenerako ardatz transbertsalak eta ardatz bakoitzari lotutako helburuak eta 

adierazleak 

 

Era berean, Durangaldeko LGPak lau arlo estrategiko ezartzen ditu, programazio aldian zehar ahaleginak arlo 

horietara bideratzeko, definitutako bisioa lortze aldera. 

Hauek dira arlo estrategiko horiek: 

▪ Lehen sektorea - Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte 

hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen 

abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta. 

▪ Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den 
eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera 

ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den. 

Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde kohesionatu batean. 

Arlo estrategiko bakoitzak zenbait helburu espezifiko ditu, arlo estrategikoa lortu ahal izateko erdietsi behar 

direnak.  
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Helburu espezifiko horiek adierazle batzuk dituzte lotuta, aurrerapena norainokoa den neurtu ahal izateko. 

Adierazle horiek eguneratu eta berrikusi egin ziren, eta, hala egokituz gero, aldatu egin ziren tarteko ebaluazioa 

egin ondoren. 

Gainera, arlo estrategikoek programazio aldian gauzatu behar diren lan ildo espezifiko batzuk ezartzen dituzte. 

Tarteko ebaluazioan aztertu zen lan ildoen garapenean izandako aurrerapena. Horren ondorioz, lan ildoak 

eguneratu, aldatu, gehitu edo ezabatu egin ziren. 

Amaierako ebaluazio hori egiteko abiapuntua tarteko ebaluazioaren ondoren aldatutako LGPa da.  

Arlo estrategikoen, helburuen eta adierazleen egitura ondorengo irudietan aurkezten da. 
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5. irudia. 1. arlo estrategikoaren deskribapen fitxa. 1. LEHEN SEKTOREA - BERTAKO PRODUKTUAK. Lehen sektore ekintzailea, 

berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa 

baloratzen abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta 
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6. irudia: 2. arlo estrategikoaren deskribapen fitxa. 2. AUTOGESTIOAN oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak 

kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako 

 



 

21 

7. Irudia: 3. arlo estrategikoaren deskribapen fitxa. BERTAKO EKONOMIAN OINARRITUTAKO jarduera ekonomiko DINAMIKOA 

duen eskualdea, non TURISMO SEKTOREA arduratsua eta jasangarria den. 
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8. irudia. 4. arlo estrategikoaren deskribapen fitxa. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten AZPIEGITURA ETA 

ZERBITZUEKIN, eskualde kohesionatu batean. 

 

1.4. Landa Garapenerako Elkartearen egitura 

Urkiola LGEak pertsona bat du gerentziaren kargura, beste bat administrazio lanetarako eta hirugarren bat 

elikadura estrategia garatzeko. Alde horretatik, nabarmentzekoa da Urkiola LGEak Lea-Artibaiko LGEarekin 

partekatzen dituela gerentziako pertsona, administraziokoa eta elikadura estrategiako teknikaria. Gainera, 

Urkiola LGEa Durangaldeko turismo arloko lankidetza erakundea da, eta, beraz, teknikari bat du eskualdean 

turismo arloko ekintzak garatzen eta gauzatzen dituena. 

 

1.5. Ebaluaziorako metodologia eta tresnak 

Lehen esan bezala, ebaluazioa egiteko, “EVALSED. Garapen sozioekonomikoaren ebaluazioan laguntzen 

duten online baliabideak” izeneko gidan Europako Batzordeak emandako orientabide metodologikoak hartu dira 

oinarritzat, zeinak EAEko landa garapenerako programen berezitasunetara eta, zehazki, Durangaldeko LGPra 

egokitu baitira. 

Ondoko irudian ageri dira ebaluazioa osatzen duten faseak, egindako zereginak eta lortutako emaitzak: 
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1. irudia. Lan plana 
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Iturri primarioak 

Informazio iturri primarioak dira ebaluazio prozesuan erabiltzen direnak, Durangaldeko LGParen ezarpenean 

inplikatutako agenteek zuzenean emandako informazioa lortzeko. 

Hauek izan dira erabilitako lehen informazio iturriak: 

10. irudia. Ebaluazioa egiteko erabilitako informazio iturri primarioak 

 

Informazio horrekin jarraipen sistemako informazio kuantitatiboa osatu ahal izan da, Durangaldeko LGPa 

gauzatzeari eta garatzeari lotutako informazio kualitatibo garrantzitsuarekin eta, horrez gain, ezagutu ahal izan 

da zer iritzi duten inplikatutako agenteek arlo estrategikoak eta horien lan ildoak gauzatzean lortutako emaitzen 

gainean. 

Ebaluazioa egitean lortutako emaitzak eta ondorioak aberasteko asmoz, talde ebaluatzaileak eskualdeko 

ebaluazio batzorde batean aurkeztu ditu azterketaren emaitzak. Batzorde horren ñabardurak txostenaren azken 

bertsioan sartu dira. 

Iturri sekundarioak 

Bigarren informazio iturriak sortutako informaziotik datoz, eta horien artean daude eskualdeetan, lurraldeetan 

eta Europan egindako azterlanak eta txostenak zein estatistikak. Hauek izan dira erabilitako informazio iturri 

sekundarioak: 
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12. irudia. Ebaluazioa garatzeko erabilitako iturri sekundarioak 
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2 Programaren egokitasunaren azterketa 

Kapitulu honetan Durangaldeko Landa Garapenerako Programaren (aurrerantzean LGP) egokitasuna aztertzen 

da.  

Zentzu horretan, adierazi behar da egokitasuna dela programazioan identifikatutako premien eta LGPan 

zehaztutako helburuen eta programazioan identifikatutako balio diferentzialen arteko erlazio maila egokia 

izatea. 

Egokitasunaren azterketak, beraz, lehenik eta behin, egindako egoera aztertzea dakar, garapenerako oztopoak 

eta eskualdearen balio diferentziala informazio objektiboan oinarritzen diren zehazteko. 

Azterketa hori egin ondoren, estrategiaren egokitasuna zehaztu daiteke, hau da, esan daiteke ea erlazio maila 

egokia dagoen balio diferentzialaren eta garapenerako oztopoen eta Programan zehaztutako helburu orokorren 

eta arlo estrategikoen artean. 

2.1. Identifikatutako balio diferentzialaren eta garapenerako oztopoen egokitasuna 

Plangintza fasean, eskualdeko gizarte, ekonomia eta ingurumen egoeraren azterketa egin zen. Azterketa hori 

2007-2014 aldiko landa garapenerako programen amaierako ebaluazioan hasi zen. Ebaluazio horretan, 

eskualdeko informazio sozioekonomikoaren berrikuspen sakona egin zen, eskualde guztietarako adierazle 

estatistiko komun batzuetan oinarrituta. 

Amaierako ebaluazioan egindako azterketa horri esker, eskualdearen egoeraren diagnostikoa aldez aurretik 

eguneratu ahal izan zen –AMIA azterketa–, eskualdearen ahuleziak, indarguneak, mehatxuak eta aukerak 

zehazteko. Amaierako ebaluazioan eskualdeko adierazle sozioekonomiko nagusiak aztertu ziren; beraz, AMIA 

azterketa informazio objektiboarekin eguneratu zen.  

AMIAren aurretiko bertsio hori Eusko Jaurlaritzak, HAZIk, LGEak eta landa ingurunearekin lotura duten 

eskualdeko eragile nagusiek parte hartu zuten kontrasteko lantalde batean baliozkotu zen. Era berean, lantalde 

horrek eskualdeko landa garapenerako estrategia definitzeko oinarri diren eskualdearen balio diferentziala eta 

garapenerako oztopoak zehaztu zituen. Horrela, AMIA azterketa, aurreko programazio aldiaren amaierako 

ebaluazioan jasotako informazio objektibotik zetorrena, lurraldeko eragile nagusiek baliozkotu zuten. Horrek 

bermatzen du AMIA azterketak eskualdeko ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren egoeraren irudia 

jasotzea.  

Talde ebaluatzailearen aburuz, AMIA azterketa hori, balio diferentziala eta garapenerako oztopoak egokiak dira; 

izan ere, eskualdeko egoera sozial eta ekonomikoa sakon aztertu da aurretik, eta, ondoren, eskualdeko eragile 

nagusiek baliozkotu dute. 

Hala ere, parte hartze prozesua behar bezala egin arren, ikus daiteke eskualdeko balio diferentzialaren 

elementu guztiak ez datozela AMIA azterketaren emaitzetatik. Zehazki, AMIA azterketan ez dira identifikatzen 

automobilgintzari eta metalurgiari lotutako eskualdeko industria izaerarekin lotutako indarguneak, ez eta haur 

hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte dagoen hezkuntza eskaintza zabala ere. 
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Hezkuntza eskaintza zabalari dagokion balio diferentzial horren kasuan, jarduera hiri udalerrietan 

kontzentratzen da, eta eskualdeko landaguneko udalerrietan ez dago ikastetxerik. Hortaz, Durangaldeko 

landaguneei dagokienez, hezkuntza zerbitzuak gehiago daude lotuta ahulezia batekin indargune batekin baino 

eta, ondorioz, garapenerako oztopoarekin, eta ez balio diferentzialarekin.   

Nolanahi ere, alderdi horiek AMIA azterketan adierazten ez badira ere, bat datoz eskualdeko errealitatearekin. 

Ildo horretan, hona hemen balio diferentzialaren elementuen eta horiei lotutako indarguneen arteko erlazioa: 

9. taula. Eskualdearen indarguneen eta bere balio diferentzialaren arteko erlazioa 

Balio diferentziala Indarguneak 

Industriak indar handia du eskualdean. Poligono industrial asko 
daude, eta enpresa gehienak metalgintza eta automobilgintzari 
lotutakoak dira. Landaguneetako biztanle gehienek, bertan bizi 
arren, haranean dauden enpresetan egiten dute lan. 

- 

Garatutako komunikazio eta garraiobide sarea: AP-8a erdi-erditik 
pasatzen da, ea erdibitu egiten du eskualdea. era berean, 
Euskotren zerbitzuak, Durango-Beasain errepideak… inguruko 
eskualdeekin komunikazio ona eta arina izatea ahalbidetzen du. 

8I. Kokapen pribilegiatua. Eskualdea hiru lurralde 
historikoen elkargunea da. 

Eskualdea erkidegoaren erdian dago: geografia aldetik ondo 
kokatutako eskualdea da, hiru lurralde historikoen (Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Araba) erdian baitago. Kokapen estrategiko hori 

lagungarria izan da eskualdearen garapenerako.0} 

8I. Kokapen pribilegiatua. Eskualdea hiru lurralde 
historikoen elkargunea da. 

Urkiolako Natur Parkea: Durangalderako oso gune aberatsa eta 
babestua da. Elikagaien parke bat eraikitzeko lurra dago, eta 
bertako paisaiak, florak, faunak eta santutegiak, besteak beste, 
aukera ezin hobeak ematen dituzte eskualdea garatzeko. Gainera, 

Urkiola erreferentea da euskaldunentzat (espiritualtasuna...).0} 

10I. Paisaia  eta kultura ondarearen 
aberastasuna (Urkiolako natur parkea…) eta 
natura eta paisaia baliabideetarako sarbide 
egokiak eta kontrolatuak. 

Gerediaga Kultur Elkartea: eskualdean elkartegintza oso errotuta 
dago, batez ere kirolean eta kulturan. Ohitura horren adibide garbia 
da Durangoko Azokaren antolatzaile Gerediaga Elkartea. Beste 
adibide bat da Euskal Herriko Artisautza Sustatzeko Elkartea 
(Arbaso), zeina Abadiñon baitago. 

9I. Kultur elkarteen sare garrantzitsua. 

Ondarea: eskualdeak aberastasun historiko eta artistiko handia du: 
Elorrio eta Durangoko alde zaharrak, elizak, ermitak, baserriak 
nekropoliak… Kultur ondarea ere oso garrantzitsua da: mitologia, 
dantzak, erromeriak…  

10I. Paisaia  eta kultura ondarearen 
aberastasuna (Urkiolako natur parkea…) eta 
natura eta paisaia baliabideetarako sarbide 
egokiak eta kontrolatuak. 

Mitologia: ahoz transmititzen diren hainbat kondaira eta ipuin 
daude, batez ere baserrietan. Pertsonaia mitologiko ospetsu asko 
daude: Anbotoko Mari, Basajaun, jentilak, lamiak… 

10I. Paisaia  eta kultura ondarearen 
aberastasuna (Urkiolako natur parkea…) eta 
natura eta paisaia baliabideetarako sarbide 
egokiak eta kontrolatuak. 

Abeltzainen elkarteak: abeltzaintzaren presentzia handia da 
oraindik, nahiz eta abeltzain gehienak ez diren bertatik bizi. Ardi 
azienda nabarmentzen da, batez ere gazta ekoizpenean aritzen 
dena. Badira, gainera, haragitarako behi aziendak, azpigorri 
arrazako ahuntzak… Kasu askotan, abeltzainek elkarteak sortu 
dituzte, batez ere herri basoak kudeatzeko, adibidez: Potzuzarreta, 
Mugarra-Aramotz eta Aga. 

2I. Jarduerak pixkanaka dibertsifikatzen ari dira 
(ahuntzak, txerriak, txakolina, sagardoa, gazta, 
loreak, landare apaingarriak, etab.). 

3I. Lehen sektoreari laguntzeko egitura asko 
daude (elkarteak…), eta asoziazionismorako 
joera nabarmena dago. 

14I. Landa azpiegitura balioaniztunak. 

Ekoizle agroekologiko berriak: lehen sektoreko ekintzaile berri 
gehienek agroekologian oinarrituta jartzen dituzte martxan beren 

1I. Eskualdean bertako nekazaritzaren 
produktuak baloratzen dituen merkatu potentzial 
garrantzitsu bat dago. 
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Balio diferentziala Indarguneak 

ustiategiak, eta elikagai puruak eta osasungarriak ekoizten saiatzen 
dira. 

2I. Jarduerak pixkanaka dibertsifikatzen ari dira 
(ahuntzak, txerriak, txakolina, sagardoa, gazta, 
loreak, landare apaingarriak, etab.). 

14I. Landa azpiegitura balioaniztunak. 

San Blas azoka: otsailaren 3an egiten da Abadiñon. Euskal Herriko 
neguko azokarik garrantzitsuenetako bat da. Lehen sektoreko 
profesionalen topagune bihurtu da, eta jende asko joaten da 
bertara. Idi proben munduan ere ospe handia du. 

1I. Eskualdean bertako nekazaritzaren 
produktuak baloratzen dituen merkatu potentzial 
garrantzitsu bat dago. 

13I. Oiz egin plataforma. 

Hezkuntza eskaintza zabala eta askotarikoa: hezkuntza eskaintza 
ugaria da, haur hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte; zenbait 
ikastetxek, gainera, hurrengo etapetako prestakuntza eskaintzen 
dute. Ikastetxe publiko zein pribatuak daude, baita estatuan eta 
gure mugetatik kanpo punta-puntako ikastolak ere, Lauaxeta 
Ikastola kasu. 

 

Baliabide gastronomikoak: ostalaritzak bere lekua du. 
Establezimendu batzuk erreferente bihurtu dira Euskal Herrian eta 
munduan. Michelin izarrak dituzten jatetxeak daude, esate 
baterako, Etxebarri eta Boroa. Pintxoei dagokienez, izen handiko 
lehiaketak antolatzen dira, hala nola Zornotzako Jan Alai, eta 
irabazleetako batzuk eskualdekoak dira. 

1I. Eskualdean bertako nekazaritzaren 
produktuak baloratzen dituen merkatu potentzial 
garrantzitsu bat dago. 

Kultur eskaintza indartsua, ugaria eta zabala: Durangoko liburu 
azoka, musika kontzertuak, antzerki emanaldiak… Horietako 
askotan hizkuntza nagusia euskara da, zehazki Bizkaiko euskara. 

4I. Ia udalerri guztiek dituzte oinarrizko kultur 
ekipamenduak (kultur etxea edo, bestela, 
liburutegia) eta komunikabideak (euskaraz eta 
gaztelaniaz; Mallabian Ermuko komunikabideak 
dituzte), eskualderako bereziki sortuak. 

Iturria: Geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 

Garapenerako oztopoen kasuan, ikusten da hobeto uztartzen direla AMIA azterketaren emaitzekin. 

Garapenerako oztopo guztiak AMIA azterketan identifikatutako ahuleziaren bati edo batzuei lotuta daude. 
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10. taula. Eskualdearen ahulezien eta garapenerako oztopoen arteko erlazioa 

Garapenerako oztopoak Ahuleziak 

Krisi ekonomikoa: Leku guztietan bezala, krisiak larriki eragin 
dio eskualdeari. Gainera, oso eskualde industrializatua denez, 
krisiak ondorio larriak izan ditu enpresetan, eta langabezia 
%5etik %15era igo da. Gainera, eraikuntzaren sektorearen 
porrotaren ondorioz, sektore horretan lan egiten zuten pertsona 
asko lanik gabe geratu dira. 

13AH. Errenta erabilgarria (familiakoa eta 
banakakoa) batez bestekoa baino txikiagoa da, eta 
horrek barne inbertsioa mugatzen du. 

Garraio azpiegiturek orbanak sortu dituzte paisaian: garraio 
azpiegitura berriek kalte egin diete inguruko mendiei eta 
paisaiari. Mendien zulaketak eta basoen mozketak paisaia 
desitxuratu dute. Baserri asko eraitsi dira, ustiategiak itxi edo 
lekuz aldatu dira… Eta lehen lur falta nabarmena bazen, orain 
askoz handiagoa da beharra. 

1AH. Nekazaritza eta abeltzaintza lurrak falta dira, 
baina jabeak ez daude prest beren lurrak lagatzeko. 

Eskualde gisa lan egiteko ohiturarik eza: Arlo horretan aurrera 
egin den arren, lankidetza eskasa da. Gainera, elkarte 
batzuetan lan konpromisoak nabarmen egin du behera. Hori 
gutxi balitz bezala, Mallabia, Zornotza eta Otxandioren 
kasuetan zalantzak izan dira, ez baitago argi zein 
eskualdetakoak diren. 

10AH. Eskualdeko udalak ez dira elkarlanean 
aritzen, proiektuak definitzeko eta baliabideak 
partekatzeko. 

12AH. Mallabia eta Ermua Gipuzkoara begira daude 
arlo askotan eta horrek eskualdearen garapena 
zaildu dezake. 

18AH. Eskualdeko udalerriak hiru KEB hauetan 
banatuta daude: Markina, Durango eta Igorre 

Banaketa administratiboa: Arlo guztietan, mankomunitatean, 
nekazaritza sektorean… eskumenak oso banatuta daude, 
hainbat erakunderen esku, eta horrek nahastu egiten ditu 
biztanleak. 

10AH. Eskualdeko udalak ez dira elkarlanean 
aritzen, proiektuak definitzeko eta baliabideak 
partekatzeko. 

Lubakiak, aurreiritziak: Eskualdeko eragileen artean gainditu ez 
diren lubakiak eta aurreiritziak daude, eta horrek lankidetza 
zailtzen du. Ideia norena izan den, horren arabera gauzatzen 
dira ekintzak eta proiektuak, askotan aurretik edukia jakin gabe. 
Politikak eragin handia du. 

10AH. Eskualdeko udalak ez dira elkarlanean 
aritzen, proiektuak definitzeko eta baliabideak 
partekatzeko. 

Sare bat falta da produktuak ostalaritzarantz bideratzeko: 
ekoizleen arazo nagusietako bat merkaturatzea da. 
Ekoizpenean jartzen dituzte indarrak, baina ez merkaturatzean. 
Beraz, askotan zailtasunak izaten dituzte beren produktuak 
saltzeko. Batzuentzat irtenbidea kontsumo talde txikietara, 
handizkakoetara… zuzentzea izan da. Interesgarria izango 
litzateke ostalaritza establezimenduek bertako produktuak 
kontsumitzea. Baina, gaur egun, garatu gabe dago hori. 

14AH. Turismoaren sektorean ez dago produktuak 
merkaturatzeko sistema integraturik, ezta marketin 
planik ere. Ezta egitura edo plan bat ere. Eskualdean 
ez dago turismorako proiekturik. 

16AH. Tokiko produktuen kontsumoari buruzko 
kontzientzia gutxi dago, baina joera hobetuz doa. 

Udalerrien arteko elkargune gutxi daude: udalerriek ez dute 
taldean lan egiteko ohiturarik. 

10AH. Eskualdeko udalak ez dira elkarlanean 
aritzen, proiektuak definitzeko eta baliabideak 
partekatzeko. 

11AH. Udalerri txikienetan (Garai eta Izurtza) kultur 
etxeak daude, baina gune horiek dinamizatzea falta 
da. 

Iturria: geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 

Oro har, talde ebaluatzaileak uste du egindako lanak abiapuntu egokia direla aplikazio estrategia definitzeko 

(helburu orokorrak, arlo estrategikoak eta helburu espezifikoak). Soilik 13 balio diferentzialetako 2rekin 

lerrokadura falta bat identifikatu da, eta hori intzidentzia isolatutzat hartzen da. 
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2.2. Estrategiaren egokitasuna 

Eskualdearen balio diferentziala eta garapenerako oztopoak identifikatzeko egindako lanaren egokitasuna 

berretsi ondoren, LGParen egokitasuna ezarri daiteke, aztertuz ea erlazio egokia dagoen garapenerako 

oztopoetan islatutako beharren eta programaren helburu orokorren eta arlo estrategikoen artean. 

Parte hartze prozesu baten bidez definitu zen estrategia. Prozesu horretan, landa garapenarekin lotutako 

eskualdeko eragile nagusiek parte hartu zuten. Estrategia hori definitzeko abiapuntua garapenerako oztopoak 

eta aldez aurretik definitutako balio diferentziala izan ziren. 

Estrategiaren definizioa bat zetorren EAErako zehaztutako landa garapenerako estrategiarekin; izan ere, 

lantaldea egin aurretik, Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako Sailburuordetzak aurkezpen bat egin zuen 

landa garapenerako programek eskualde mailan zer helburu landu beharko lituzketen azaltzeko. 

Estrategiaren egokitasunari dagokionez, lehenik eta behin, balio diferentzialaren eta ezarritako helburu 

orokorren arteko erlazioa aztertzen da. 

Ildo horretan, ikus daiteke eskualdeko balio bereizgarriak helburu orokor guztiekin lotuta daudela, 2. helburu 

orokorrarekin izan ezik (Bertako produktuen barne kudeaketa sustatzea), garapenerako oztopoei lotutako 

helburua delako. Gainera, azpimarratzekoa da helburu orokorrak balio diferentzial batekin baino gehiagorekin 

lotuta daudela. 

Zehazki, 1. helburu orokorra (Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien 

errentagarritasuna handitzen laguntzeko) lotuta dago ingurune natural bat izatearekin, bertan elikagaien parke 

bat garatzeko, lehen sektoreko hainbat erabileren arteko nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak egiteko, 

bertako produktuen merkatuak antolatzeko eta nekazaritza ekologikoaren arloan ekintzailetza sustatzeko. 

3. helburu orokorra (Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz) 

honako honekin dago lotuta: paisaia aberastasun handiko ingurune bat, balio historiko eta kultural handiko 

ondare bat eta EAEn eta munduan erreferente izango den kultura gastronomikoa bat izatea. 

Bestalde, 4. helburu orokorra (Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. 

Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea) honako hauei dago lotuta: eskualdeak, bere kokapen geografiko 

estrategikoagatik, jarduera ekonomikoak garatzeko duen potentziala; arlo agroekologikoan ekintzailetzarako 

duen potentziala, eta jarduera jasangarri berriak garatu ahal izateko ingurune natural bat izatea. 

Azkenik, 5. helburu orokorra (Oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturak garatzea) Durangaldeko landaguneetan 

dauden eskualdeko komunikazio, garraio eta hezkuntza zerbitzu nagusiekin dago lotuta. 

Ildo horretan, egiaztatu da eskualdearen balio diferentziala lagungarria izan daitekeela LGPan ezarritako 

helburu orokorrak lortzeko. 
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11. taula. Balio diferentzialaren eta helburu orokorren arteko erlazioa 

1H. Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien errentagarritasuna handitzen laguntzeko 

2H. Bertako produktuen barne kudeaketa sustatzea 

3H. Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz 

4H. Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua 
sortzea 

5H. Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzea 

 1H 2H 3H 4H 5H 

Industriak indar handia du eskualdean. Poligono industrial asko daude, eta 
enpresa gehienak metalgintza eta automobilgintzari lotutakoak dira. 
Landaguneetako biztanle gehienek, bertan bizi arren, haranean dauden 
enpresetan egiten dute lan. 

  
   

Garatutako komunikazio eta garraio sarea: AP-8a erdi-erditik pasatzen da, 
ea erdibitu egiten du eskualdea. era berean, Euskotren zerbitzuak, 
Durango-Beasain errepideak.. inguruko eskualdeekin komunikazio ona eta 
arina izatea ahalbidetzen du. 

     

Eskualdea erkidegoaren erdian dago: geografia aldetik ondo kokatutako 
eskualdea da, hiru lurralde historikoen (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba) 
erdian baitago. Kokapen estrategiko hori lagungarria izan da eskualdearen 
garapenerako. 

  
   

Urkiolako Natur Parkea: Durangalderako oso gune aberatsa eta babestua 
da. Elikagaien parke bat eraikitzeko lurra dago, eta bertako paisaiak, florak, 
faunak eta santutegiak, besteak beste, aukera ezin hobeak ematen dituzte 
eskualdea garatzeko. Gainera Urkiola erreferentea da euskaldunentzat 
(espiritualtasuna...). 

  
   

Gerediaga Kultur Elkartea: eskualdean elkartegintza oso errotuta dago, 
batez ere kirolean eta kulturan. Ohitura horren adibide garbia da 
Durangoko Azokaren antolatzaile Gerediaga Elkartea. Beste adibide bat da 
Euskal Herriko Artisautza Sustatzeko Elkartea (Arbaso), zeina Abadiñon 
baitago. 

  
   

Ondarea: Ondarea: eskualdeak aberastasun historiko eta artistiko handia 
du: Elorrio eta Durangoko alde zaharrak, elizak, ermitak, baserriak 
nekropoliak… Kultur ondarea ere oso garrantzitsua da: mitologia, dantzak, 
erromeriak… 

     

Mitologia: ahoz transmititzen diren hainbat kondaira eta ipuin daude, batez 
ere baserrietan. Pertsonaia mitologiko ospetsu asko daude: Anbotoko Mari, 
Basajaun, jentilak, lamiak… 

  
   

Abeltzainen elkarteak: abeltzaintzaren presentzia handia da oraindik, nahiz 
eta abeltzain gehienak ez diren bertatik bizi. Ardi azienda nabarmentzen 
da, batez ere gazta ekoizpenean aritzen dena. Badira, gainera, 
haragitarako behi aziendak, azpigorri arrazako ahuntzak… Kasu askotan, 
abeltzainek elkarteak sortu dituzte, batez ere herri basoak kudeatzeko, 
adibidez: Potzuzarreta, Mugarra-Aramotz eta Aga. 

  
   

Ekoizle agroekologiko berriak: lehen sektoreko ekintzaile berri gehienek 
agroekologian oinarrituta jartzen dituzte martxan beren ustiategiak, eta 
elikagai puruak eta osasungarriak ekoizten saiatzen dira. 

  
   

San Blas azoka: otsailaren 3an egiten da Abadiñon. EAEko neguko 
azokarik garrantzitsuenetako bat da. Lehen sektoreko profesionalen 
topagune bihurtu da, eta jende asko joaten da bertara. Idi proben munduan 
ere ospe handia du. 

  
   

Hezkuntza eskaintza zabala eta askotarikoa: hezkuntza eskaintza ugaria 
da, haur hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte; zenbait ikastetxek, 
gainera, hurrengo etapetako prestakuntza eskaintzen dute. Ikastetxe 
publiko zein pribatuak daude, baita estatuan eta gure mugetatik kanpo 
punta-puntako ikastolak ere, Lauaxeta Ikastola kasu. 

  
   

Baliabide gastronomikoak: ostalaritzak bere lekua du. Establezimendu 
batzuk erreferente bihurtu dira Euskal Herrian eta munduan. Michelin 
izarrak dituzten jatetxeak daude, esate baterako, Etxebarri eta Boroa. 
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1H. Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien errentagarritasuna handitzen laguntzeko 

2H. Bertako produktuen barne kudeaketa sustatzea 

3H. Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz 

4H. Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua 
sortzea 

5H. Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzea 

 1H 2H 3H 4H 5H 

Pintxoei dagokienez, izen handiko lehiaketak antolatzen dira, hala nola 
Zornotzako Jan Alai, eta irabazleetako batzuk eskualdekoak dira. 

Kultur eskaintza indartsua, ugaria eta zabala: Durangoko liburu azoka, 
musika kontzertuak, antzerki emanaldiak… Horietako askotan hizkuntza 
nagusia euskara da, zehazki Bizkaiko euskara. 

  
   

Iturria: geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 

Bigarrenik, egokitasuna baloratzeko, garapenerako oztopoen eta ezarritako helburu orokorren arteko 

erlazioa aztertzen da. 

Alde horretatik, 1. helburu orokorrak (Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien 

errentagarritasuna handitzen laguntzeko) bertako produktuak merkaturatzeko zailtasunari lotutako 

garapenerako oztopoari egiten dio ekarpena, agerikoa baita produktuak ostalaritzara bideratzeko beharra. 

Gainera, 1. helburu orokorra, era berean, lotuta dago eraiki diren garraio azpiegituren ondorioz nekazaritza 

jarduerak garatzeko lurzoru faltari buruzko garapenerako oztopoarekin; izan ere, horrek baserriak eraistea eta 

nekazaritzako ustiategiak ixtea eragin du. 

Bestalde, nabarmentzekoa da 2. helburu orokorra (Bertako baliabideen barne kudeaketa sustatzea), hori baita 

garapenerako oztopo gehienekin lotuta dagoen helburua. Horiek guztiak eskualdeko eragileen artean 

lankidetzan aritzeko eta ekintza bateratuak garatzeko zailtasunekin lotuta daude, taldean lan egiteko ohiturarik 

ez dagoelako, aurreiritziak daudelako eta eskumenak erakundeen artean banatzen direlako, besteak beste. 

3. helburu orokorra (Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz), 

berriz, bertako produktuak merkaturatzeko zailtasunari lotuta dago, zeinetan agerian gelditzen baita produktuak 

ostalaritzara bideratzeko beharra. 

Era berean, 4. helburu orokorra (Jarduera berriak eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna 

bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea) eskualdean langabeziari lotuta dagoen arazoan 

zentratzen da, bereziki industria sektorean.   
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12. taula. garapenerako oztopoen eta helburu orokorren arteko erlazioa 

1H. Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien errentagarritasuna handitzen laguntzeko 

2H. Bertako produktuen barne kudeaketa sustatzea 

3H. Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz 

4H. Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua 
sortzea 

5H. Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzea 

 1H 2H 3H 4H 5H 

Krisi ekonomikoa: Leku guztietan bezala, krisiak larriki eragin dio 
eskualdeari. Gainera, oso eskualde industrializatua denez, krisiak ondorio 
larriak izan ditu enpresetan, eta langabezia %5etik %15era igo da. 
Gainera, eraikuntzaren sektorearen porrotaren ondorioz, sektore horretan 
lan egiten zuten pertsona asko lanik gabe geratu dira. 

  
   

Garraio azpiegiturek orbanak sortu dituzte paisaian: garraio azpiegitura 
berriek kalte egin diete inguruko mendiei eta paisaiari. Mendien zulaketak 
eta basoen mozketak paisaia desitxuratu dute. Baserri asko eraitsi dira, 
ustiategiak itxi edo lekuz aldatu dira… Eta lehen lur falta nabarmena 
bazen, orain askoz handiagoa da beharra. 

  
   

Eskualde gisa lan egiteko ohiturarik eza: Arlo horretan aurrera egin den 
arren, lankidetza eskasa da. Gainera, elkarte batzuetan lan konpromisoak 
nabarmen egin du behera. Hori gutxi balitz bezala, Mallabia, Zornotza eta 
Otxandioren kasuetan zalantzak izan dira, ez baitago argi zein 
eskualdetakoak diren. 

  
   

Banaketa administratiboa: Arlo guztietan, mankomunitatean, nekazaritza 
sektorean… eskumenak oso banatuta daude, hainbat erakunderen esku, 
eta horrek nahastu egiten ditu biztanleak. 

  
   

Lubakiak, aurreiritziak: Eskualdeko eragileen artean gainditu ez diren 
lubakiak eta aurreiritziak daude, eta horrek lankidetza zailtzen du. Ideia 
norena izan den, horren arabera gauzatzen dira ekintzak eta proiektuak, 
askotan aurretik edukia jakin gabe. Politikak eragin handia du. 

  
   

Sare bat falta da produktuak ostalaritzarantz bideratzeko: ekoizleen arazo 
nagusietako bat merkaturatzea da. Ekoizpenean jartzen dituzte indarrak, 
baina ez merkaturatzean. Beraz, askotan zailtasunak izaten dituzte beren 
produktuak saltzeko. Batzuentzat irtenbidea kontsumo talde txikietara, 
handizkakoetara… zuzentzea izan da. Interesgarria izango litzateke 
ostalaritza establezimenduek bertako produktuak kontsumitzea. Baina, 
gaur egun, garatu gabe dago hori. 

  
   

Udalerrien arteko elkargune gutxi daude: udalerriek ez dute taldean lan 
egiteko ohiturarik. 

  
   

Iturria: geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 

Azkenik, 5. helburu orokorra (Oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturak garatzea) ez da garapenerako oztopo bakar 

batekin lotzen garapenari inolako oztoporekin lotzen. Nolanahi ere, nabarmentzekoa da helburu hau lotuta 

dagoela DAFO azterketan identifikatutako ahuleziekin. 

Besteak beste, landaguneetan ikastetxerik ez egotearekin, landaguneetan garraiobide egokirik ez izatearekin 

eta banda zabalaren hedapen desegokiarekin. Zentzu horretan, helburu orokor honen bitartez, landaguneetako 

biztanleen bizi kalitatea hobetu nahi da. 

Azterketa arlo estrategikoekin lotuta ere lantzen da. Lehenik eta behin, balio diferentzialaren eta arlo 

estrategikoen arteko erlazioari dagokionez, ikusten da erlazio maila egokia dagoela horien artean, baina 

badago arlo estrategiko bat balio diferentzial bakar batekin ere inolako erlaziorik ez duena. Zehazki, 2. arlo 

estrategikoa (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den 
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eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako); izan ere, arlo estrategiko hau garapenerako oztopoekin 

dago lotuta. 

Gainerako arlo estrategikoei dagokienez, 1. arlo estrategikoa (Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen 

sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen 

erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, 

betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta) honako hauekin dago lotuta: eskualdearen potentziala lehen 

sektoreko eragileen artean nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak garatzeko, bertako produktuak sustatzeko 

eta merkaturatzeko merkatuak egitea eta arlo agroekologikoan ekintzailetzarako potentziala. 

3. arlo estrategikoa (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non 

turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den) honako hauekin dago lotuta: aberastasun paisajistiko handiko 

ingurune natural bat, balio historiko eta kultural handiko ondare bat eta kultura gastronomiko bat izatea, zeina 

abiapuntu egokia baita jarduera turistiko bat garatzeko, baita eskualdearen kokapen estrategikoa ere, zeina 

abantaila bat baita enpresak erakartzeko eta ezartzeko. 

Azkenik, 4. arlo estrategikoa (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, 

eskualde kohesionatu batean), Durangaldeko landaguneetan dauden eskualdeko komunikazio, garraio eta 

hezkuntza zerbitzu nagusiekin dago lotuta. 

13. taula. Balio diferentzialen eta arlo estrategikoen arteko erlazioa 

1EE. Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; 
profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz 
nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta 

2EE. Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den eskualdea, 
bertako bizilagun zein enpresen onurarako. 

3EE. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non turismo sektorea arduratsua 
eta jasangarria den. 

4EE. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde kohesionatu batean 

 1EE 2EE 3EE 4EE 

Industriak indar handia du eskualdean. Poligono industrial asko daude, eta 
enpresa gehienak metalgintza eta automobilgintzari lotutakoak dira. 
Landaguneetako biztanle gehienek, bertan bizi arren, haranean dauden 
enpresetan egiten dute lan. 

 
   

Garatutako komunikazio eta garraiobide sarea: AP-8a erdi-erditik pasatzen da, ea 
erdibitu egiten du eskualdea. era berean, Euskotren zerbitzuak, Durango-Beasain 
errepideak.. inguruko eskualdeekin komunikazio ona eta arina izatea ahalbidetzen 
du. 

 
   

Eskualdea erkidegoaren erdian dago: geografia aldetik ondo kokatutako 
eskualdea da, hiru lurralde historikoen (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba) erdian 
baitago. Kokapen estrategiko hori lagungarria izan da eskualdearen 
garapenerako. 

 
   

Urkiolako Natur Parkea: Durangalderako oso gune aberatsa eta babestua da. 
Elikagaien parke bat eraikitzeko lurra dago, eta bertako paisaiak, florak, faunak 
eta santutegiak, besteak beste, aukera ezin hobeak ematen dituzte eskualdea 
garatzeko. Gainera Urkiola erreferentea da euskaldunentzat (espiritualtasuna...). 

 
   

Gerediaga Kultur Elkartea: eskualdean elkartegintza oso errotuta dago, batez ere 
kirolean eta kulturan. Ohitura horren adibide garbia da Durangoko Azokaren 
antolatzaile Gerediaga Elkartea. Beste adibide bat da Euskal Herriko Artisautza 
Sustatzeko Elkartea (Arbaso), zeina Abadiñon baitago. 
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1EE. Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; 
profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz 
nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta 

2EE. Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den eskualdea, 
bertako bizilagun zein enpresen onurarako. 

3EE. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non turismo sektorea arduratsua 
eta jasangarria den. 

4EE. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde kohesionatu batean 

 1EE 2EE 3EE 4EE 

Ondarea: eskualdeak aberastasun historiko eta artistiko handia du: Elorrio eta 
Durangoko alde zaharrak, elizak, ermitak, baserriak nekropoliak… Kultur ondarea 
ere oso garrantzitsua da: mitologia, dantzak, erromeriak… 

 
   

Mitologia: ahoz transmititzen diren hainbat kondaira eta ipuin daude, batez ere 
baserrietan. Pertsonaia mitologiko ospetsu asko daude: Anbotoko Mari, Basajaun, 
jentilak, lamiak… 

 
   

Abeltzainen elkarteak: abeltzaintzaren presentzia handia da oraindik, nahiz eta 
abeltzain gehienak ez diren bertatik bizi. Ardi azienda nabarmentzen da, batez ere 
gazta ekoizpenean aritzen dena. Badira, gainera, haragitarako behi aziendak, 
azpigorri arrazako ahuntzak… Kasu askotan, abeltzainek elkarteak sortu dituzte, 
batez ere herri basoak kudeatzeko, adibidez: Potzuzarreta, Mugarra-Aramotz eta 
Aga. 

 
   

Ekoizle agroekologiko berriak: lehen sektoreko ekintzaile berri gehienek 
agroekologian oinarrituta jartzen dituzte martxan beren ustiategiak, eta elikagai 
puruak eta osasungarriak ekoizten saiatzen dira. 

 
   

San Blas azoka: otsailaren 3an egiten da Abadiñon. EAEko neguko azokarik 
garrantzitsuenetako bat da. Lehen sektoreko profesionalen topagune bihurtu da, 
eta jende asko joaten da bertara. Idi proben munduan ere ospe handia du. 

 
   

Hezkuntza eskaintza zabala eta askotarikoa: hezkuntza eskaintza ugaria da, haur 
hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte; zenbait ikastetxek, gainera, hurrengo 
etapetako prestakuntza eskaintzen dute. Ikastetxe publiko zein pribatuak daude, 
baita estatuan eta gure mugetatik kanpo punta-puntako ikastolak ere, Lauaxeta 
Ikastola kasu. 

 
   

Baliabide gastronomikoak: ostalaritzak bere lekua du. Establezimendu batzuk 
erreferente bihurtu dira Euskal Herrian eta munduan. Michelin izarrak dituzten 
jatetxeak daude, esate baterako, Etxebarri eta Boroa. Pintxoei dagokienez, izen 
handiko lehiaketak antolatzen dira, hala nola Zornotzako Jan Alai, eta 
irabazleetako batzuk eskualdekoak dira. 

 
   

Kultur eskaintza indartsua, ugaria eta zabala: Durangoko liburu azoka, musika 
kontzertuak, antzerki emanaldiak… Horietako askotan hizkuntza nagusia euskara 
da, zehazki Bizkaiko euskara. 

 
   

Iturria: geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 

Era berean, garapenerako oztopoen eta planteatutako arlo estrategikoen arteko erlazioari dagokionez, ikusten 

da garapenerako oztopo gehienak eskualde mailan elkarlanean aritzeko eta baterako ekintzak garatzeko 

zailtasunean oinarritzen direla. Zehazki, 2. arlo estrategikoaren bitartez (Autogestioan oinarritutako eskualdea. 

Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen 

onurarako), talde lana sustatzen duten eta aurreiritziak uxatzen dituzten ekintzak garatzea da asmoa. 

1. taula. Garapenerako oztopoen eta arlo estrategikoen arteko erlazioa 
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1EE. Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; 
profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz 
nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta 

2EE. Autogestioan oinarritutako eskualdea.  

3EE. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non turismo sektorea 
arduratsua eta jasangarria den. 

4EE. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde kohesionatu batean 

 1EE 2EE 3EE 4EE 

Krisi ekonomikoa: Leku guztietan bezala, krisiak larriki eragin dio 
eskualdeari. Gainera, oso eskualde industrializatua denez, krisiak 
ondorio larriak izan ditu enpresetan, eta langabezia %5etik %15era 
igo da. Gainera, eraikuntzaren sektorearen porrotaren ondorioz, 
sektore horretan lan egiten zuten pertsona asko lanik gabe geratu 
dira. 

 
   

Garraio azpiegiturek orbanak sortu dituzte paisaian: garraio 
azpiegitura berriek kalte egin diete inguruko mendiei eta paisaiari. 
Mendien zulaketak eta basoen mozketak paisaia desitxuratu dute. 
Baserri asko eraitsi dira, ustiategiak itxi edo lekuz aldatu dira… Eta 
lehen lur falta nabarmena bazen, orain askoz handiagoa da beharra. 

 
   

Eskualde gisa lan egiteko ohiturarik eza: arlo horretan aurrera egin 
den arren, lankidetza eskasa da. Gainera, elkarte batzuetan lan 
konpromisoak nabarmen egin du behera. Hori gutxi balitz bezala, 
Mallabia, Zornotza eta Otxandioren kasuetan zalantzak izan dira, ez 
baitago argi zein eskualdetakoak diren. 

 
   

Banaketa administratiboa: Arlo guztietan, mankomunitatean, 
nekazaritza sektorean… eskumenak oso banatuta daude, hainbat 
erakunderen esku, eta horrek nahastu egiten ditu biztanleak. 

 
   

Lubakiak, aurreiritziak: eskualdeko eragileen artean gainditu ez diren 
lubakiak eta aurreiritziak daude, eta horrek lankidetza zailtzen du. 
Ideia norena izan den, horren arabera gauzatzen dira ekintzak eta 
proiektuak, askotan aurretik edukia jakin gabe. Politikak eragin 
handia du. 

 
   

Sare bat falta da produktuak ostalaritzarantz bideratzeko: ekoizleen 
arazo nagusietako bat merkaturatzea da. Ekoizpenean jartzen 
dituzte indarrak, baina ez merkaturatzean. Beraz, askotan 
zailtasunak izaten dituzte beren produktuak saltzeko. Batzuentzat 
irtenbidea kontsumo talde txikietara, handizkakoetara… zuzentzea 
izan da. Interesgarria izango litzateke ostalaritza establezimenduek 
bertako produktuak kontsumitzea. Baina, gaur egun, garatu gabe 
dago hori. 

 
   

Udalerrien arteko elkargune gutxi daude: udalerriek ez dute taldean 
lan egiteko ohiturarik. 

 
   

Iturria: geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 
 

Bestalde, 1. eta 3. arlo estrategikoek bertako produktuen merkaturatzean dagoen arazoari laguntzen diote. 

Asmoa da ostalaritzara eta gastronomiara bideratutako lehen sektoreko eta sektore turistikoko eragileen arteko 

lankidetza erraztuko duten jarduerak garatzea. 

Era berean, bi arlo estrategikoek krisi ekonomikoak eragindako langabeziarekin lotutako arazoak jorratzen 

dituzte, bai eta garraio azpiegiturak eraikitzearekin lotutako arazoak ere, besteak beste nekazaritzako 

ustiategiak ixtea eta ingurune naturalari eragindako kaltea, kontuan izanda hori funtsezko aktibo turistikoa dela. 

4. arlo estrategikoa (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde 

kohesionatu batean), berriz, ez dago garapenerako oztopo bakar bati lotuta. Nolanahi ere, arlo estrategiko hau 
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lotuta dago AMIA azterketan identifikatutako ahuleziekin;  horien artean, landaguneetan ikastetxe eta garraio 

zerbitzu egokirik ez izatearekin. 
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3 Programaren koherentziaren azterketa 

Kapitulu honetan, Durangaldeko LGParen diseinua eta egitura aztertzen dira, bi alderdi nagusitan ardaztuta: 

▪ Koherentzia: adierazten du ea erlazio egokia dagoen helburu orokorren eta arlo estrategikoen artean, baita 

horien eta ezarritako lan ildoen artean ere. 

▪ Sendotasuna: aztertzen da ea osagarritasuna dagoen ezarritako lan ildoen artean, horrek ahalbidetzen 

baitu ezarritako helburuak modu koordinatuan lortzen lagunduko duten sinergiak egotea eta, azken batean, 

programan ezarritako 2020rako ikuspegia lortzea. 

Azterketa hau LGParen diseinuaren ikuspegitik egiten da. Azterketa hau funtsezkoa da; izan ere, LGPa 

koherentea eta sendoa bada, “behetik gorako” azterketa bat egin ahal izango da, lan ildoetatik abiatuta, eta, 

horrela, aurrerapen mailaren arabera, LGParen ezarpena eta lortutako emaitzak baloratu ahal izango dira.  

3.1. Programaren barne koherentzia 

1.3 Landa Garapenerako Programa atalean adierazi den moduan, LGPak 2020ra begirako bisio bat definitzen 

du, zeina helburu orokorretan eta jardute arlo estrategikoetan gauzatzen baita. 

Arlo estrategikoak koherenteak dira helburu orokorrekiko, elkarrekin erabat lerrokatuta baitaude. Plangintzan 

zehaztutako arlo estrategikoek modu positiboan laguntzen dute ezarritako helburu orokorrak lortzen. 

1. arlo estrategikoa (Lehen sektorea - Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta 

parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen 

abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta) 1. 

helburu orokorrera dago bideratuta (Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien 

errentagarritasuna handitzen laguntzeko). 

Horretarako, jarduera bertako produktua sustatzean (km 0), lurzorua modu egokian kudeatzean (lehen 

sektoreko profesionalei sarbidea errazteko) eta eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetza sustatzean 

oinarritu da. 

Gainera, arlo estrategiko honek lotura du 4. helburu orokorrarekin ere (Jarduera berri eta jasangarriak 

sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea), eta hor sartzen 

dira lehen sektorean ekintzailetza sustatzeko ekintzak. 

2. arlo estrategikoa (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai 

izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako) bertako baliabideen barne kudeaketa 

sustatzeko helburuarekin lotuta dago. 

Horretarako, zenbait jarduera egin dira hainbat sektoretako eragile publiko eta pribatuen artean elkarlanaren 

kultura sustatzeko. 
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3. arlo estrategikoa (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non 

turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den) lotuta dago 3. helburu orokorrarekin (Sektore turistikoak 

eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz) eta 4. helburu orokorrarekin (Jarduera berri 

eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea). 

Ildo horretan, ahaleginak honako hauetan zentratzen dira: sektore turistikoko eragile publiko eta pribatuen 

arteko elkarlana sustatzeko jarduerak, enpresen lehiakortasuna hobetzeko prestakuntzak, ekintzailetzari 

laguntzea eta abar. 

15. taula. Helburu orokorren eta arlo estrategikoen arteko erlazioa 

1EE. Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; 
profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz 
nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta 

2EE. Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den eskualdea, 
bertako bizilagun zein enpresen onurarako. 

3EE. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non turismo sektorea 
arduratsua eta jasangarria den. 

4EE. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde kohesionatu batean. 

 1EE 2EE 3EE 4EE 

Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, 
ustiategien errentagarritasuna handitzen laguntzeko 

 
   

Bertako produktuen barne kudeaketa sustatzea     

Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, 
turismoa sustatuz 

 
   

Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna 
bultzatuz. Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea 

 
   

Bizi kalitatea bermatzea     

Iturria: geuk egina, Durangaldeko Landa Garapenerako Programan oinarrituta. 

Azkenik, 4. arlo estrategikoa (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, 

eskualde kohesionatu batean) biztanleen bizi kalitatea bermatzeko helburura dago bideratuta. 

Arlo estrategiko honen barruan, eskualdeko eremu geografiko guztietara iristen diren oinarrizko azpiegiturak 

bermatzen, hondakinen kudeaketa sustatzen eta baliabideen kudeaketa jasangarria bultzatzen laguntzen duten 

ekintzak jasotzen dira. 

Helburu orokorren eta arlo estrategikoen arteko harreman zuzenak aukera ematen du estrategia koherentea 

izateko. 
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3.2. Programaren sendotasuna 

Sendotasunaren azterketak LGParen lan ildoen artean dauden sinergiak eta osagarritasuna aztertzeari egiten 

dio erreferentzia. Lan ildoen arteko osagarritasun eta sinergia egokiak helburuak lortzen lagunduko du, 

garapenerako oztopoak ikuspegi desberdin eta osagarrietatik bideratzen baitira. 

LGPan definitutako lan ildoen azterketak agerian uzten du lan ildoen artean osagarritasun egokia dagoela, eta 

bereziki interesgarriak direla arlo estrategiko desberdinetako ildoekin osagarriak diren ildoak, programaren 

helburu orokor gehiagori erantzuteko aukera ematen baitute. 

Lehenik eta behin, 1. arlo estrategikoak (Lehen sektorea - Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, 

berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta 

jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa 

jasangarria ardatz hartuta) ditu lan ildo gehien. Lan ildo hauek lehen sektorea sustatzearekin daude lotuta; 

beraz, sinergiak dituzte guztiek beren artean.  

 Gainera, arlo estrategiko horrek osagarritausn asko ditu 2. arlo estrategikoan (Autogestioan oinarritutako 

eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein 

enpresen onurarako) eta 4. arlo estrategikoan (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta 

zerbitzuekin, eskualde kohesionatu batean) ezarritako lan ildoekin. 

Alde horretatik, hiru arlo horiek honako hauekin lotutako lan ildoak dituzte: bertako ekoizleen sareak sortzea, 

sektore guztien artean lankidetza sustatzea, baratze ludikoak bultzatzea ekoizle berriak sartzeko, 

landaguneetan energia berriztagarriak sustatzea, laborantza lurzorua kudeatzea eta administrazioko eta 

nekazaritzako profesionalen arteko komunikazioa erraztea. 

Jarduera osagarriak egoteak aukera ematen du lehen sektoreari eta turismo sektoreari bultzada handiagoa 

emateko eta eskualde jasangarri bat sortzeko, non nekazaritzako jarduerari balioa ematen zaion eta eragile 

publiko-pribatuen inplikazioa sustatzen den lurralde jasangarri bat sortzen laguntzen duten jarduerak garatzeko. 

Bestalde, 3. arlo estrategikoak (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen 

eskualdea, non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den) eskualdean turismo jasangarria 

sustatzearekin lotutako ekintza ugari ditu. Ekintza horiek, beren artean osagarritasun handia izateaz gain, 

osagarriak dira 2. arlo estrategikoko lan ildoekin. Kasu honetan, bi arloek dituzte eskualdeko baliabide 

turistikoak garatzeari eta elkarlana sustatzeari buruzko alderdiak, ez soilik sektore turistikoko eragileen artean, 

baizik eta baita beste sektore batzuen artean ere. Zehazki, lehen sektorearen eta turismo sektorearen arteko 

lankidetza; izan ere, bultzada handiagoa eman diezaiokete turismo jasangarriaren garapeneri, garrantzitsua 

baita eskualdeko baliabideei balioa ematea bisitariak erakartzeko. Halaber, turismo sektore jasangarri bat 

garatzeak bertako produktuak kontsumi ditzaketen pertsonak erakartzen ditu eta, hala, nekazaritzako jarduera 

ekonomikoa hobetzen lagundu. 
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Durangaldeko LGPak lan ildoen arteko osagarritasun eta sinergia handia erakusten du oro har, eta horrek, 

praktikan, hainbat helbururi erantzuten dieten proiektu transbertsalak garatzen laguntzen du. Horrela, sinergia 

horiek egoteak eskualdeko estrategia sendo, lehiakor eta jasangarri bat ezartzea sustatzen du.  
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4 Lortutako aurrerapenaren eta emaitzen azterketa 

Kapitulu honetan, Durangaldeko Landa Garapenerako Programaren (aurrerantzean, LGP) inplementazioan 

lortutako aurrerapen materialak eta emaitzak aurkezten dira.  

Azterketa honen oinarria zera da: programaren urteko gauzapen memorietatik datorren informazio kualitatiboa 

–Urkiola LGEak egina–, eta LGPa inplementatzen parte hartzen duten erakundeei egindako elkarrizketak. 

Halaber, aurrerapenak eta emaitzak aztertzeko lan honetarako, LGParen arlo estrategikoen, ardatz 

transbertsalen eta helburu orokorren arabera ezarritako adierazleetatik datorren informazio kuantitatiboa 

erabiltzen da. 

Azterketa “behetik gora” egiten da, arlo estrategikoetan garatutako jardueren azterketatik abiatuta, ondoren 

helburu orokorren betetze maila ebaluatu ahal izateko.  

Orobat, ardatz transbertsalekin loturik lortutako emaitzak aztertzen dira.  Ardatz transbertsal horiek ez dute lan 

ildo espezifikorik lotuta; aitzitik, horizontalki txertatu behar dira LGP bakoitza gauzatzean. Ildo horretan, 

printzipio horiek txertatzeko hartutako neurriak aztertzen dira. 

4.1. Aurrerapena eta emaitzak, arlo estrategikoen arabera 

Epigrafe honetan, arlo estrategikoek lortutako aurrerapenak eta emaitzak aurkezten dira.  

Lehenik eta behin, garatutako lan ildo nagusietan izandako aurrerapenei buruzko informazio kualitatiboa 

aurkezten da arlo estrategiko bakoitzerako.  

Ondoren, adierazleei dagokienez lortutako emaitzak aurkezten dira. Adierazle horiek lan ildoen gauzapenean 

izandako aurrerapenekin lotu nahi izaten dira. Balorazio hori inplementatutako lan ildoekin lotuta dauden 

adierazleetarako egiten da; izan ere, batzuetan jarduera horiekin zuzenean lotuta ez dauden adierazle 

estatistikoak erabiltzen dira. 

Azkenik, ebaluazio taldeak arlo estrategiko bakoitzean lortutako aurrerapenen eta emaitzen balorazioa 

aurkezten da.  
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4.1.1. 1. arlo estrategikoa. Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, 

berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen 

erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa 

sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta 

a) Aurrerapenak lan ildoen inplementazioan 

1. arlo estrategikoan (Lehen sektorea - Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta 

parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen 

abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta) bildu 

dira aldi honetan LGPan egin diren ekintza asko. 

Arlo honetan, bertako produktuen (km 0) sustapena eta merkaturatzea bultzatu da batez ere, hainbat 

ekintzaren bitartez, besteak beste herrietako eta eskualdeko azoken eta merkatuen bitartez. 

Zentzu horretan, Urkiola LGEa Durangaldeko merkatuak sustatzen saiatu da, lehen sektoreko produktuak 

saltzeko aukera onenak eskaintzeko. Adibidez, Abadiñoko Udalarekin eta Urkiolako Santutegiarekin 

elkarlanean aritu da San Antonio Merkatua antolatzen eta Garaiko Udalarekin Gabonetako merkatua 

antolatzen. 

Gainera, Urkiola LGEak Landare eta Lorezaintza Azoka antolatzen du urtero Garain, eta ekoizle askok parte 

hartzen dute hor. Urteko azoka horretan lortutako emaitzak positiboak dira salmentari dagokionez, baita 

herritarren bertaratzeari dagokionez ere. Hala, etorkizuneko estrategia bat lantzen hasi dira ekitaldi honen 

antolakuntza hobetzeko. 

Bestalde, bertako produktuak sustatu eta merkaturatzeari dagokionez (Km0), Urkiola LGEak, Lea-Artibai 

LGEarekin eta Oiz Egin Elkartearekin batera, Oiz Egin plataformaren kudeaketan parte hartu du.  

Oiz Egin Bizkaiko Durangaldea eta Lea-Artibai eta eskualdeak sustatzeko webgunea da. Bertan, baserrietako 

produktuei, ekoizleei eta gastronomia tradizionalari buruzko informazioa ematen da; horrela, plataforma hori 

eskualdeko produktuen erakusleiho gisa erabiltzen da, eta produktu bakoitzari buruzko informazioa ematen du 

(ezaugarriak, prezioa, ekoizpena). 

Gainera, gune digital horretan bi eskualdeetako ondareari buruzko informazioa aurki daiteke, eta inguruko 

potentzial turistikoa integratuz. 

Halaber, Urkiola LGEa, Lea-Artibai LGEa eta Oiz Egin elkartea elkarlanean aritu dira Berriatuan “Produkton” 

izeneko establezimendu bat irekita edukitzeko. Lokal honetan kalitate handia duten bertako produktuak daude 

(gazta, esnea, txakolina, barazkiak, arraina, eztia, gozokiak, etab.), Durangaldea eskualdekoak zein Lea 

Artibaikoak.  

Urkiola LGEak, Lea Artibai LGEarekin batera, Itaurrean proiektuan parte hartzen du. Proiektu honek bertako 

produktu agroekologikoen ekoizpena eta kontsumoa bultzatu nahi du, elikaduraren balio katean inplikatutako 

eragile publiko-pribatuen arteko elkarlan sare baten bidez. 
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Proiektu honetan garatutako jarduerak honako hauetan oinarritu dira: elikagaiak ekoizteko elkarlanerako 

guneak prestatzea, ekoizleen eta ostalaritzaren arteko harremanak sustatzeko ekintzak egitea ikuspegi 

gastronomiko batetik, bertako nekazaritzako elikagaiak eskola jantokietan integratzea, etab.  

Elikadura jasangarria eta bertako produktua (Km 0) sustatzeari lotuta, Urkiola LGEa aldi honetan Elikadura 

Jasangarriaren Estrategia diseinatzen eta ezartzen aritu da. Estrategia hori eskualdean elikadura 

jasangarriarekin eta osasungarriarekin zerikusia duten gai guztiak biltzen dituen aterki ekimena da. 

Estrategia eskualdeko udal guztien laguntzarekin diseinatu da, eta ekintzak behar bezala koordinatzeko eta 

inplementatzeko, “Elikadura Mahaia” topaketa foroa ezarri da. 

Egitasmo horren helburua da modu positiboan eragitea Durangaldeko elikadura kulturan, gure lurraldeko 

aniztasuna zaintzea eta elikaduraren balio katean funtsezkoak diren eragileen arteko komunikazioa, 

koordinazioa eta elkarlana indartzea.  

Horretarako, Elikadura Iraunkorraren Estrategiak 5 jarduketa arlo ditu: kultura (Durangaldeko elikadura kulturan 

eragitea), merkaturatzea (bertako produktuak merkaturatzeko eta ezagutarazteko sareak sortzea), ekoizpena, 

ziklo itxiera eta ezagutza (lankidetza, komunikazioa eta koordinazioa indartzea).  

Egitasmo honen barruan, azpimarratzekoa da elikadura estrategiaren webgunea garatu dela 

(https://durangaldeaelikadura.eus/). Webgune hori elikaduraren komunitate bat sortzeko plataforma bat da, 

bertan parte hartzea erabakitzen duten eskualdeko eragileez osatutakoa. Bertan partaidetza arlo bat sortu da, 

Durangaldeko beharrak entzutera eta elikaduraren erronka estrategikoekin lerrokatutako konponbideak 

aktibatzera bideratutakoa. 

Eskualdeko nekazaritza jardueraren lehiakortasuna hobetzeari dagokionez, Urkiola LGEak hainbat 

lankidetza proiektutan parte hartu du beste erakunde batzuekin batera Eusko Jaurlaritzaren lankidetzaren 16. 

neurriaren barruan. Hala, “Larretik platerera” proiektua jarri du martxan Enkarterrialde LGEarekin, Neikerrekin, 

AZTIrekin eta Laudioko hiltegiarekin batera. Proiektu hori egiteko, larre eta baliabide propioetatik abiatuta 

kalitate bereiziko haragiaren ekoizpenari eta merkaturatzeari buruzko azterlan bat hartu da oinarritzat. Proiektu 

integral honekin, behi aziendaren kanalak hobetu nahi izan dira, elikaduraren bitartez eta sakrifizioaren ondoren 

erabili eta heltzeko baldintzen bitartez.  

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreko jarduera ekonomikoak garatzeko lurzoruaren beharrari 

dagokionez, Urkiola LGEa Durangaldeko udalerrietako lurrak katalogatzeko aplikazio bat lantzen ari da, lurren 

erabilera egokiena zein den jakiteko azterlan bat eginez, lehen sektoreko profesionalen eskura jarri ahal izateko. 

Belaunaldi erreleboari dagokionez, Urkiola LGEak 55 urtetik gorako ekoizleen belaunaldi erreleboaren 

egoerari buruzko azterlan bat egin du. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako titularrei inkesta bat egin 

zaie, erretiroa hartzeko unea iristen zaienean belaunaldi ordezpenerako dituzten aurreikuspenei buruz. 

Azterlanak eskaintzen duen ikuspegi negatiboaren aurrean (10 urteren buruan ustiategi aktiboen %40 baino 

gehiago desagertuko dira), talka plan bat abian jartzeko beharra ezarri da.  

https://durangaldeaelikadura.eus/
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Testuinguru horretan, 2020an baratzezaintza ekologikoan aritzen diren enpresen mintegi bat diseinatu da, 

sektore horretan ekintzailetza sustatzen saiatzeko; izan ere, ekoizleen zahartze progresiboak eta belaunaldi 

erreleborik ez egoteak eragin handia dute sektore horretan. 

Lehen sektoreko ekintzaileei informazioa eta aholkularitza emateari dagokionez, Urkiola LGEak 

bitartekaritza lanak egiten ditu eskualdeko ekintzaileen eta Haziren artean, eta Hazik ematen die aholkularitza 

beren proiektuak kontzeptualizatzeko laguntza programen inguruan. Ildo horretan, lehen sektorean sartu nahi 

duten pertsona eta enpresa pribatuei laguntzeko jarduerak garatzen dira, Gaztenek programan parte hartzea 

erraztuz, etab. 

Bestalde, Urkiola LGEa Bizkaimendi-Bizkaiko LGEen Federazioaren parte da, eta bere jardueren artean sartzen 

da Bizkaian lankidetza eta elkarlanerako proiektuak eta ekintzak abian jartzea. Testuinguru horretan, 

Bizkaimendik tokiko produktuak sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak bultzatu ditu 2015-2020 aldian, lehen 

sektoreak gizartean duen garrantziari buruzko sentsibilizazioa, nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen 

bilketa eta balorizazioa, etab. 

Tokiko nekazaritzako elikagaien produktuak eta tokiko merkatuak sustatzeko eta merkaturatzeko arloan, 

jarduera hauek nabarmentzen dira: 

- GURE LURREKO MERKATUA antolatu eta kudeatzea: Bizkaiko tokiko produktuen nekazaritzako 

elikagaien merkatua, larunbatero Bilboko Estalpeen merkatuan egiten dena. Merkatu honetan eskualdeko 

ekoizleek parte hartzen dute Bizkaiko beste ekoizle batzuekin batera.  Gure LURREKO MERKATUA 

finkatuta dagoen merkatua da, eta, harrera ona duenez, esperientzia beste udalerri batzuetan 

errepikatzeko lanean ari dira. 

Bilboko Tingladoetako merkatu horren inguruan, NIREArekin eta beste eragile batzuekin (Bilboko 

konpartsak eta Makilaren kofradia, besteak beste) elkarlanean aritzea sustatu da, tokiko produktuen 

presentzia eta ikusgarritasuna dinamizatzeko, showcooking, tailer, dastatze eta abarren bidez, eta 

merkatua egiteko, besteak beste, Bilboko Inauteriak eta Bilboko Jaiak ekitaldien arloan. 

Era berean, eskualdeko bertako ekoizleei BECen ospatutako GUSTOKO azoketan parte hartzeko 

erraztasuna eman zaie. Azoka horien helburua da kalitatezko produktuei, ekoizpen iraunkorrari eta 

artisautzako ekoizpenari balioa ematea. 

- Eskualdeko azoken eta parte hartzen duten ustiategien jarraipena eta kontrola. Ekimena abian jarri zenetik, 

azoken antolaketa hobetu egin dela ikusi da, eta balorazio positiboa egin da bai ekoizleen bai 

kontsumitzaileen aldetik. Adibidez, 2018an, Durangaldea eskualdeko 4 merkatu (Zornotza, Zaldibar, 

Ermua, Iurreta) eta 3 nekazaritza usteiategi ikuskatu dira. 

- Bizkaiko ekoizleen katalogo bat egitea eta eguneratzea, feria eta azoketan parte hartzeko. Katalogo horren 

ordez Bizkaiko Foru Aldundiaren ustiategien erregistroa landu da, hainbat datu jasotzeko egokitu dena: 

erregistro sanitarioa, malgutasun neurriez baliatzeko aukera, merkaturatzeko kanalak (zuzeneko salmenta, 

hurbileko salmenta, salmenta konbentzionala), etab.  

Gizartea lehen sektorearen eta landa ingurunearen funtzio aniztasunaz sentsibilizatzeari dagokionez, 

Nekazariak Eskolan programa koordinatu da Bizkaian, HAZIrekin batera. Proiektuaren helburua da 
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ikastetxeetako ikasleak (10-12 urte) nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako profesionalek egiten duten 

lanari buruz kontzientziatzea, bai elikagaiak eta aberastasuna eta enplegua sortzeari dagokionez, bai osasuna, 

kultura, nortasuna, paisaia edo landa ingurunea mantentzeari dagokionez. Programaren bidez, eskualdeko 

baserritarrak ikasgeletara joaten dira beren lanbidea eta bizimodua aurrez aurre kontatzeko. 

Nekazaritzako ustiategien eta landa ingurunearen ingurumen jasangarritasuna hobetzeko, nekazaritzako 

eta abeltzaintzako hondakinen bilketa kudeatzeko sistema bat jarri da abian: produktu zoosanitarioak, 

ziztatzaileak, plastikoak, artilea, etab. Horretarako, eskualde bakoitzean biltzeko egutegi bat ezartzen da urtero, 

eta informazio liburuxka baten bidez iragartzen da. Ondo baloratutako zerbitzua da.  

Ustiategietako hondakinak biltzeaz gain, ardi latxaren artileari dagokionez, beste urrats bat egiteko beharra 

planteatu da, erabilera berrien bidez balio erantsia ekarriko duten proposamenak bilatzeko eta negozio aukera 

berriak sortu ahal izateko. Horrela, hainbat lankidetza proiektu planteatu dira, hala nola:  

−  "Ardi latxaren ustiategietako artilea balorizatzeko" proiektua.  “ARTILATXA: Ardi latxaren ustiategietako 

artilearen balorizazio” proiektua, lankidetzako 16. neurriaren bidez finantzatua, eta Latxa Esnea, 

Bizkaimendi, Landaraba, Landaola, Neiker Ekolber dituena partaide. Proiektuaren helburua izan da 

kolageno bidezko material plastiko biodegradagarri berri bat egitea eta testatzea, animalia jatorriko 

kolageno ugariko hondakinen tratamendutik datorrena.  

− LANALAND proiektua, POCTEFA Interreg programaren arloan programatua, partaideak izanik Urkome 

LGEa, MENEKO ordezkatuz, NEIKER, Latxa Esnea Koop, Ekolber, Pirinio Atlantikoetako Nekazaritza 

Ganbera, Baionako Merkataritza Ganbera eta Paue eta Aturrialdeko Unibertsitatea. Proiektuaren helburua 

da artilea balorizatzeko irtenbide berritzaileak aztertzea (plastikoaren ordezko gisa, 3D hariaren ordezko 

gisa, poliesterraren ordezko gisa ehungintzan eta ongarrigintzan) eta tokiko enpresei hazteko aukera 

berriak eskaintzea.  

− LATXARI proiektua, lankidetzako 16. neurriaren bidez finantzatua, partaide hauekin: Urkome LGEa, 

MENEKO ordezkatuz, Latxa Esnea Koop, NEIKER eta María Clé. Proiektuaren helburua da gaur egun 

existitzen ez den latxa artilez egindako ehungintzako produktu bat sortzea, hori merkaturatuz latxa 

artaldeen ustiategiei balioa eman ahal izateko. 
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Bizkamendik Bizkaiko Foru Aldundiaren lur bankua dinamizatzeko jarduerak koordinatu ditu. Bizkaimendiren 

bidez, lurjabeei zuzendutako informazio kanpaina bat egin da, lur bankuak lur gutxiegi erabiltzen dituzten 

lursailei lotutako jarduera ekonomikoa bultzatzeko eskaintzen dituen aukerak ezagutarazteko. 

Horrez gain, turismoaren arloan, Bizkaimendik GOURMET (orain TXAKOLI izenarekin) lantaldearen informazio 

eta koordinazio bileretan parte hartzen du. Lantaldea Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG) taldearen arloan 

sortu da, eta lankidetza publiko-pribaturako lan tresna bat da, Bizkaiko Foru Aldundiak gidatzen duena, Bizkaian 

turismoaren sektorea bultzatzeko. 

Azkenik, lankidetzari dagokionez, MENEKO-Landa Garapenerako Elkarteen Federazioaren bitartez, 

Rederedes proiektuan parte hartzen ari da, nekazaritzako elikagaien enpresa txikietan berrikuntza, 

digitalizazioa eta logistika bultzatzeko, Balear Uharteetan, Katalunian eta Euskal Autonomia Erkidegoan 

azaleratzen ari diren merkatuetan sartzeko. Era berean, MENDINETen bidez, Landa-Hiria Hurbilketa proiektuan 

parte hartzen ari da, landagunetik gizartearen eta tokiko ekonomiaren eta kulturaren arteko lotura bultzatzeko 

helburuarekin, gizarteak lurraldearen garapen iraunkorrarekin, tokiko produktuekin, landa ingurunearekin eta 

itsasertzarekin duen konpromisoa sustatuz, bere funtzio aniztasunaren ikuspuntutik, 

ekoizlearen/kontsumitzailearen arteko konfiantza eta ezagutza berrezartzeko eta, hala, “landa-hiri” lotura 

sustatzeko.  

b) Arlo estrategikoaren emaitzak  

Arlo estrategiko honen adierazleei dagokienez lortutako emaitzak, oro har, positiboak dira, nahiz eta emaitza 

guztiak LGParen inplementazioarekin zuzenean lotuta egon ez. 

Lehenik eta behin, komeni da honako hauek azpimarratzea: bertako produktuen (Km 0) kontsumoa sustatzeko 

martxan jarritako 6 ekintzak eta produktuen dibertsifikazioa eta merkaturatzea hobetzeko egin diren 6 ekintzak. 

Azokak eta merkatuak antolatzen eta horietan parte hartzen eta Oiz Egin plataforma eta salgune fisikoa 

garatzen egindako lanek bertako nekazaritzako produktuak sustatzen lagundu dute, baita nekazaritza jarduera 

ezagutarazten eta baloratzen ere. 

Hala, ontzat jo da 4. helburu espezifikoan (Bertako produktuen (Km 0) kontsumoa sustatzea ) eta 6. helbruru 

espezifikoan (Dibertsifikazioa eta merkaturatzea hobetzea) egindako aurrerapena. 

1. helburu espezifikoan (Ustiapenetan belaunaldi erreleboa sustatzeko eta gazteak erakartzeko egitasmoak 

sustatzea), berriz, ez da aldaketa handirik ikusi adierazleetan. Alde horretatik, emakume bat lehen sektorean 

sartzea lortu da, Gaztenek programaren bitartez. 

Bestalde, 2. helburu espezifikoari lotuta (Lur beharraren auzia landu behar da nekazaritza zein abeltzaintza 

sektoreetan. Lurren kudeaketa egokia gauzatzea eta profesionalen eskuragarri jartzea) lur bankuaren 

programan sartutako hektareen (17,86 ha) hazkundea ikusi da, LGEak lur bankua sustatzeko eskualdean 

egindako lanaren ondorioz. 
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16. taula. 1. Arlo estrategikoaren adierazleak. Lehen sektorea – Bertako produktuak. 

Helburu espezifikoa Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

1HE. Ustiapenetan belaunaldi 
erreleboa sustatzeko eta 
gazteak erakartzeko 
egitasmoak sustatzea 

Gaztenek programaren bitartez 
sektorean hasi diren gazteak 
(gizonak) 

Pertsona 
kop. 0 0 - 

Gaztenek programaren bitartez 
sektorean hasi diren gazteak 
(emakumeak) 

Pertsona 
kop. 0 1 

Gaztenek programaren bitartez 
sektorean hasi diren gazteak 
(guztiak) 

Pertsona 
kop. 0 1 

Lehen sektoreko afiliatuen kop. 
Enplegu 

kop. 
353 361 

2HE. Lur beharraren auzia 
landu behar da nekazaritza 
zein abeltzaintza sektoreetan.  
Lurren kudeaketa egokia 
gauzatzea eta profesionalen 
eskuragarri jartzea 

Lur bankuaren programan 
sartutako hektarea berrien 
kopurua. 

Ha 4,86 17,86  

3HE. Eskualdeko basoko lurren 
errentagarritasun ekonomikoa 
eta jasangarritasuna 
bermatzea. 

Abian jarritako jarduera 
kopurua 

Jarduera 
kop. 

- 7  

Abian jarritako biomasa 
proiektuen kopurua. 

Proiektu 
kop. 

- 0 - 

4HE. Bertako produktuen (Km 
0) kontsumoa sustatzea 

Abian jarritako produktuen kop. 
Jarduera 

kop. 
- 6  

5HE. Bertako produktuen 
eraldaketa bultzatzea 

Establezimendu kopurua: 
nekazaritzako elikagaien 
eraldaketa (EJSN 2009) 

Kop.  

16 15  

6HE. Dibertsifikazioa eta 
merkaturatzea hobetzea 

Abian jarritako jardueren kop. 
Jarduera 

kop. 
- 6  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

Azkenik, 3. helburu espezifikoan (Eskualdeko basoko lurren errentagarritasun ekonomikoa eta jasangarritasuna 

bermatzea), joera positiboa ikus daiteke adierazleetan, nahiz eta ez duten lotura zuzenik egindako 

jarduerarekin. 

c) Balorazio orokorra  

Arlo estrategiko honek bilakaera positiboa izan du, bertako produktuaren sustapena eta merkaturatzea eta 

lehen sektorearen lehiakortasuna hobetzeko jarduera asko egin baitira. Egindako ekintzen artean, eskualdeko 

azokak eta merkatuak nabarmendu behar dira, hala nola Garaiko Landare eta Lorezaintza Azoka eta San 

Antonioko Merkatua, ekoizleentzat beren produktuak ezagutarazteko eta merkaturatzeko puntu onak baitira eta 

herritarren harrera ona islatzen baitute. 

Era berean, Oiz Egin plataforma tokiko produktuen erakusleiho gisa garatzea eta Berriatuan salmenta puntu 

fisikoa mantentzea funtsezko alderdiak dira tokiko produktua (Km 0) eta lehen sektoreari dagokiona sustatzeko, 

baita ondare historiko eta kulturala ere, ikuspegi turistiko batekin. 



 

49 

Bestalde, azpimarratzekoa da Elikadura Jasangarriaren Estrategiaren diseinua, zeinak elikadura 

jasangarriarekin eta osasungarriarekin lotutako ekintza guztiak eta Durangaldea eskualdeko balio katean 

inplikatutako eragile publiko-pribatu guztiak biltzen baititu. 

Ekintza hauek guztiek lagundu egiten dute bertako nekazaritzako elikagaiak eskualdeko ostalaritzara 

bideratzeko sarerik ez izatearen inguruko garapenerako oztopoa gainditzen, ekoizleen arazo nagusietako bat 

produktuak merkaturatzea baita. 

4.1.2. 2. arlo estrategikoa. Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak 

kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako 

a) Aurrerapenak lan ildoen inplementazioan 

2. arlo estrategikoak (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai 

izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako) honako hauek lortzen lagunduko duten 

ekintzak bultzatu nahi ditu: bertako baliabideen barne kudeaketa, LGEaren egitura egokitzea eta sektoreen 

artean elkarlanaren kultura sustatzea. 

Bertako baliabideen barne kudeaketa sustatzeari dagokionez, Urkiola LGEak Durangaldeko Enplegu 

Mahaian parte hartzen du, Durangaldeko Udalarekin batera. Lantalde horren helburua da tokiko erakundeak 

enpleguaren inguruko beharretan koordinatzea eta laguntzea eta, horrela, eskualde autosufizienteago bat 

lortzea eta tokiko produktuen barne kudeaketa bultzatzea. 

Zentzu horretan, Urkiola LGEak eskualdeko LGParen enplegu planean jasotzen diren ekintzak gauzatzeko 

behar diren langileak kontratatzen zituen. Adibidez, Berriatuako denda fisikoari erantzuteko langileak kontratatu 

ditu, Itaurrean proiektuan lan egiteko langileak, turismo bulegoan lan egiteko langileak, etab. 

Halaber, Urkiola LGEak hainbat udali ere lagundu die LGPko enplegu planeko jardueretarako, hondakinak 

biltzeko eta birziklatzeko ekintzetarako eta abarrerako pertsonak kontratatzen eta kudeatzen. 

Bestalde, LGEaren egitura egokitzeari dagokionez, abiapuntua da Urkiola LGEko Zuzendaritza Batzordeko 

kide guztiek pisu bera dutela erabakiak hartzean, udalerriaren tamaina gorabehera. Alde horretatik, Urkiola 

LGEak hausnarketa ekintza bat bultzatu du LGEaren ordezkaritza berrantolatzeari buruz, udalen eta lehen 

sektoreko eragileen artean pisua orekatzeko. Era berean, prozesu honetan emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasun printzipioa integratzeari buruzko hausnarketa bat sartu da, emakumeek eta gizonek zuzendaritza 

batzordean duten parte hartzea sustatzeko. 

Azkenik, sektoreen artean elkarlanaren kultura bultzatzeari dagokionez, Urkiola LGEak Durangaldeko 

LGPko lantaldeen dinamizazio eta koordinazio lanak egiten ditu.  

Hasteko, lehen sektorerako mahai bakar bat sortzeko zailtasunak daudenez, erabaki da proiektu espezifikoen 

araberako lantaldeetan lan egitea. Elikadura Jasangarriaren Estrategia “Elikadura Mahaia” lantaldeak 

koordinatzen du.  
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Horrez gain, Urkiola LGEak udalen lantalde bat osatu du, eta Durangaldea eskualdeko udal guztiek parte 

hartzen dute hor. Talde horren bitartez, udalen beharrak ezagutu daitezke, tokiko erakundeek LGParen barruan 

udalerriaren garapenean laguntzen duten ekintzak gauzatu ditzaten koordinatzeko eta laguntzeko. 

Arlo estrategiko honetan bertan, Urkiola LGEak lehen sektorearekin lotutako bi jarduera egin ditu. Alde batetik, 

azterlan bat egin da Durangaldeko merkatu iraunkorrak antolatzen diren espazioen egoerari buruz, merkatuen 

egoeraren irudi bat ziateko eta behar horiei erantzungo dieten hobekuntza jarduerak egiteko. Beste alde batetik, 

Elikadura sektorearekin lotutako eragileak sentsibilizatzeko jardunaldi bat antolatu da (“Oinak Lurrean”) 

Mankomunitatearekin batera. 

b) Arlo estrategikoaren emaitzak 

Arlo estrategiko honetako adierazleetan lortutako emaitzak positiboak dira; adierazle guztiek erakusten dute 

aurrerapen positiboa izan dela LGPa gauzatzeko aldian. Gainera, kontuan hartu behar da adierazle guztiak 

LGPan garatutako jarduerekin lotuta daudela. 

1. helburu espezifikoko (Elkarlanaren kultura indartzea, eta sektore guztietan ezartzea. Sektoreen artean ere 

elkarlanaren kultura bultzatzea) adierazleetatik hasita, 5 proiektu gauzatu dira elkarlanean (adib. Itaurrean 

proiektua eta Larretik Platerera) eta 8 proiektu eskualdeko eta eskualdeaz gaindiko ikuspegiarekin (Adib. 

Rederedes eta Gure Lurreko Merkatua). Emaitza hauek erabat lotuta daude eskualdean abian jarri diren 

lantaldeekin (Enplegu Planaren Mahaia, “Elikadura Mahaia” lantaldea, etab.) eta eskualdeaz gaindiko 

lantaldeetan parte hartzearekin (Bizkaimendi, Meneko, etab.); izan ere, horiek lagungarriak izan dira “Gure 

Lurreko Merkatua”, Rederes eta halako ekintza eta proiektuak garatzeko. 
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17. taula. 2. arlo estrategikoaren adierazleak. Autogestioan oinarritutako eskualdea. 

Helburu espezifikoa Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

1HE. Elkarlanaren kultura 
indartzea, eta sektore 
guztietan ezartzea. 
Sektoreen artean ere 
elkarlanaren kultura 
bultzatzea 

Elkarlanean garatutako proiektu 
kopurua 

Proiektu 
kop. 

- 5  

Eskualdeko eta eskualdeaz 
gaindiko ikuspegiarekin 
garatutako proiektuak 

Proiektu 
kop. 

- 8 

2HE. LGEa landa eremuko 
garapenerako gaietan 
bidelagun izatea. 
Eskualdeko eragileen arteko 
lankidetza eta elkarlana. 

LGEak bideratutako hainbat 
erakunderen laguntza 
programek lagundutako 
proiektuen kopurua  

Proiektu 
kop. 

- 5  

3HE. Autogestioan 
oinarritutako proiektuak 
bultzatzea 

Abian jarritako proiektuen 
kopurua 

Proiektu 
kop. 

- 13  

4HE. LGEa helburu 
espezifikoetara egokitzea 

Abian jarritako LGParen 
lantaldeen kopurua 

Taldeen 
kop. 

- 3 

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

2. helburu estrategikoari dagokionez (LGEa landa eremuko garapenerako gaietan bidelagun izatea. Eskualdeko 

eragileen arteko lankidetza eta elkarlana), 5 proiektu egin dira, hainbat erakunderen dirulaguntza programen 

bitartez, Urkiola LGEak bideratuta (Medida 16, Erein, Leader, etab.). Kasu honetan, udalen lantaldea martxan 

jarri izanak eragin positiboa izan du ekintza horien garapenean, LGEak koordinatu baititu tokiko erakundeak 

eta aholkularitza eman baitie. 

3. helburu espezifikoa dela eta (Autogestioan oinarritutako proiektuak bultzatzea), martxan jarritako 13 proiektu 

dira zuzenean lotuta daudenak LGEak tokiko baliabideen barne kudeaketa sustatzeko egindako jarduerarekin. 

Azkenik, 4. helburu espezifikoari dagokionez (LGEa helburu berrietara egokitzea), lantaldeen kopuruaren 

adierazlea ere lotuta dago LGEak lan mahaiak abian jarriz elkarlanaren kultura sustatzeko egiten duen 

lanarekin. 

c) Balorazio orokorra 

Arlo estrategiko honetan egindako aurrerapenak oso positibotzat jo dira; izan ere, egindako jarduerek beste 

arlo estrategiko batzuen ekintzak gauzatzen lagundu dute. Zehazki, lantaldeak ezarri izanak erraztu egin du 

koordinazioa, eta lankidetza proiektuak gauzatzeak eta tokiko baliabideen barne kudeaketak bide eman du 

jarduera espezifikoak garatzeko. 

Hala, arlo estrategiko honetan egindako ekintzak lagungarriak izan dira taldean lan egiteko ohitura faltagatik, 

aurreiritziengatik eta erakundeen arteko eskumen banaketagatik eskualdeko eragileek elkarlanean aritzeko eta 

ekintza bateratuak egiteko dituzten zailtasunekin lotutako garapenerako oztopoak lantzeko. 
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4.1.3. 3. arlo estrategikoa. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen 

eskualdea, non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den  

a) Aurrerapenak lan ildoen inplementazioan 

3. arlo estrategikoan (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non 

turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den) turismoarekin garapenarekin, enpresen lehiakortasuna 

sustatzearekin eta ekintzailetza babestearekin lotutako jarduerak egin dira. 

Turismoaren arloan, Urkiola LGEa izendatu dute erakundean turismoa kudeatzeko erakunde, eta 

Durangaldeko udal guztiekin batera egin du lan eskualdean turismoa kudeatzeko sistema bat garatzeko. Alde 

horretatik, Turismo Mahai bat ezarri da turismoari lotutako jarduerak garatzen inplikatutako eragile guztiak 

koordinatzeko. 

Era berean, Turismo Estrategia bat diseinatu da, Durangaldean turismo jasangarria sustatzeko. Zentzu 

horretan, hainbat sustapen ekintza egin dira Urkiola LGEaren partaidetzaren bitartez. Horrez gain, udalek eta 

eragile pribatuek ere eskualdea ezagutarazteko hainbat azoka eta ekitalditan parte hartu dute, hala nola 

Expovacaciones-en, Durangoko Azokan eta Fiturren. 

Urkiola Natur Parkea seinalizatzeko proiektuan ere parte hartu da. 

Era berean, Urkiola LGEak eskualdeko ingurune naturala zeharkatzen duten ibilbide nagusiak mantentzeko 

lanak sustatu ditu. Besteak beste, GR229 Mikeldi ibilbidea eta Bizkaiko kostaldeko eskualdeak Arabako 

Errioxarekin lotzen dituen GR38 (Ardoa eta arraina) ibilbidearen Durangaldeko eskualdeari dagokion zatia. 

GR229 Mikeldi ibilbidearen kasuan, Bizkaiko Mendizale Federazioak etapetako bat homologatzeko prozesua 

abiarazi du, bidea eguneratzeko. 

Turismo Estrategiaren barruan, turismoaren sektoreko eragile publiko-pribatuak dinamizatzeko, turismoari eta 

kulturari buruzko tailerrak eta sentsibilizazio ekintzak egin dira.  

Gainera, enpresen lehiakortasuna sustatzeko, hainbat prestakuntza ekintza eta lehiakortasun programa egin 

dira. Formazio jarduerak IKT eta SICTED gaietan zentratu dira batez ere, baina honako hau gai hauek ere 

jorratu dira: Marketin Digital Aurreratua, turismo familiarrari buruzko ikastaroak, gastronomia (zure ostatuan diru 

sarrerak hobetzeko ikastaroa, Kostuak kontrolatzeko eta prezioak finkatzeko ikastaroak, Sukaldaritzako 

marketin ikastaroa), kirola eta aisialdia (Surfing Euskadi) eta osasuna (Alergenoei eta elikadura intolerantziei 

buruzko ikastaroa). 

Ekintza horiek Basquetourrek egin ditu, Urkiola LGEarekin elkarlanean, eta sektore pribatuko enpresek 

positibotzat jo dituzte. 

Bestalde, Turismo Estrategiarekiko paraleloan, Marketin eta Komunikazio Plan bat inplementatu da, eta 

bertan jasotzen dira Turismo Estrategiako ekintzetan eta oro har herritarrentzako kanpo ekintzetan inplikatutako 

eragile publiko-pribatuentzeko barne ekintzak. 
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Zentzu horretan, sustapen eta ikusarazte lan handia egin da aldi horretan, “Durangaldea, ezagutu izaera” 

(https://durangaldeaturismoa.eus/) webgunea garatuz, sare sozialak kudeatuz eta horien jarraipena eginez, 

materialak diseinatuz eta Urkiola LGEak parte hartu duen azoketan eta ekitaldietan banatuz eta Basque 

Mountains-en publizitate kanpaina digital arrakastatsu baten bidez.  

Enpresen garapena eta lehiakortasuna sustatzeari dagokionez, Urkiola LGEak, aholkularitza lan baten 

bitartez, lana inguruneko enpresetan enpresen gizarte erantzukizuna integratzen saiatu da. Besteak beste, EGE 

eskoletako jantokietan aplikatzeari eman nahi izan zaio garrantzia. 

Azkenik, ekintzaileei informazioa eta aholkularitza emateari dagokionez, Urkiola LGEak laguntza eman die 

eskualdean instalatu eta bertan jarduera ekonomiko bat egin nahi duten ekintzaile guztiei, eskura dauden 

laguntza programei buruzko informazioa eta aholkularitza emanez. Hau da, LGEak laguntza programen berri 

ematen diete. 

b) Arlo estrategikoaren emaitzak 

Arlo estrategiko honetako adierazleetan lortutako emaitzak oro har onak dira; denek izan dute bilakaera 

positiboa. Gainera, adierazle guztiak daude zuzenean LGPra lotuta. 

1. helburu espezifikoaren barruan (Sektore turistikoan lankidetza abiaraztea eta funtzionamendu egokia duela 

bermatzea), Turismoaren Mahaia martxan jarri izanak Turismo Estrategia inplementatzen ari diren eragile 

publiko-pribatuen koordinazioa hobetzen lagundu du. 

Halaber, 2. helburu espezifikoari dagokionez (Bisitarien kopurua modu jasangarri batean handitzea), 

programaren aldian egindako sustapen ekintzek eskualdea ezagutarazten lagundu dute, bisitariak erakarri 

baitituzte. Zentzu horretan, Durangoko eta Elorrioko turismo bulegoek 117.139 bisita izan dituzte 2015etik 

2020ra.  

  

https://durangaldeaturismoa.eus/
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18. taula. 3. arlo estrategikoaren adierazleak. Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, 

non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den 

Helburu espezifikoa Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasie
rako 

balioa 

Amaierako 
balioa 

Bilakaera 

1HE. Sektore turistikoan 
lankidetza abiaraztea eta 
funtzionamendu egokia duela 
bermatzea 

Koordinazio gune bat 
sortzea 

Bai/No Ez Bai  

2HE. Bisitarien kopurua modu 
jasangarri batean handitzea. 

Turismo bulegoko bisitari 
kopurua 

Bisita kop. - 117.139  

3HE. Ekintzailetza eta barne 
ekintzailetza sustatzea 

Lagundutako ekintzaileen 
kopurua 

Kop. - 

8 (5 gizon 
eta 3 

emakume) 

 

Lagundutako enpresa 
kopurua 

Kop. - 28 
 

4HE. Enpresen garapena eta 
lehiakortasuna uztartzea eta 
bultzatzea 

Laguntza programen bitartez 
bideratutako proiektu 
kopurua 

 - 32  

5HE. Ondare immateriala 
erabiltzea (kultura, hizkuntza, 
etab.) ekonomia garatzeko  

Abian jarritako jarduera 
kopurua  

Proiektu 
kop. 

- 14  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

Bestalde, 3. helburu espezifikoko (Ekintzailetza eta barne ekintzailetza sustatzea) eta 4. helburu espezifikoko 

(Enpresen garapena eta lehiakortasuna uztartzea eta bultzatzea) adierazleen bilakaera positiboa Urkiola 

LGEak pertsona eta enpresa ekintzaileentzat egindako aholkularitza ekintzekin dago lotuta.   

Alde horretatik, LGParen hasieratik 8 pertsonari eta 28 enpresari lagundu zaie beren enpresa proiektua 

garatzen, eta 32 proiekturi lagundu zaie, laguntza programen bitartez. 

Azkenik, 5. helburu espezifikoari dagokionez (Enpresen garapena eta lehiakortasuna uztartzea eta bultzatzea) 

helburu honi dagokion adierazlean jasotzen da 14 ekintza jarri direla martxan. Alderdi hau eskualdearen 

ondareari balioa ematen dioten turismoa sustatzeko jarduerekin dago lotuta batez ere, hala nola ingurune 

naturala kontserbatzea eta berreskuratzea, adibidez Urkiola Natur Parkea seinalizatuz, GR229 Mikeldi ibilbidea 

mantentzea, edo komunikazio ekintzak, besteak beste, Basque Mouintainseko publizitate kanpaina. 
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c) e) Balorazio orokorra  

Arlo estrategiko honen balorazioa positiboa da, mota askotako ekintzak egin direlako eta arloari lotutako 

adierazleek emaitza positiboak izan dituztelako. 

Arlo estrategiko honetan nabarmentzekoa da, batetik, eskualdeko turismoa kudeatzeko sistema bat garatu dela, 

zeinak Turismo Estrategiko bat duen integratuta jarduera turistikoak planifikatzeko eta, bestetik, jarduerak 

koordinatzeko Turismoaren Mahaia. 

Jarduera horiei esker, Turismo Estrategian inplikatutako eragile publiko-pribatuek elkarlanean jardun ahal izan 

dute, eta, hala, eskualdearekiko ikuspegi bateratu bat sortzen lagundu. Gainera, ondare natural, historiko eta 

kulturalaren aberastasuna lagungarria da lurraldean turismo jasangarri bat garatzeko jarduerak gauzatzeko. 

Beste alde batetik, azpimarratzekoa da Urkiola LGEak pertsona eta enpresa ekintzaileei laguntza eta 

aholkularitza emateko egin duen lana: HAZIrekin elkarlanean aritu da ekintzailetzari laguntzeko GEROA 

programan, ekintzailetzarako laguntza programei buruko informazioa eman du landaguneeta, eta talde 

sustatzaileei ahokularitza eman die beren egitasmoak laguntza programa horien ildoetara egokitzeko.4. arlo 

estrategikoa. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde 

kohesionatu batean 

 

a) Aurrerapenak lan ildoen inplementazioan 

4. arlo estrategikoko (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde 

kohesionatu batean) jarduera honako honetan zentratu da batez ere: toki erakundeei aholkularitza ematean eta 

baserrietan nezkazaritzan sortutako hondakinak kudeatzean. 

Toki erakundeentzako aholkularitzari dagokionez, Urkiola LGEak eskualdeko udalei lagundu die beren 

proiektuak kontzeptualizatzen, laguntza programetan sartzen eta hautagaitzak aurkezten.  

Alde horretatik, arlo estrategiko honi lotutako hainbat proiektu lagundu dira, hala nola kirol instalazioak 

hobetzea, funtzio askotako guneak ezartzea, argiteria, etab. 

Ildo beretik, landagunean kalitatezko banda zabalaren konexioa sustatu da, gai horretan premia handiak 

baitaude. Programazio aldian, eskualdeko landa udalerrietan batera lan egin da, eta Bizkaiko Foru Aldundiari 

eskaera bateratua egin zaio egoera konpontzeko eta banda zabala instalatzeko. 
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Hondakinen kudeaketa, berriz, Urkiola, Bizkaimendi eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetzan egiten 

da. Zentzu horretan, LGEak hondakin plastikoen bilketa egiten du urtean 2 aldiz, Bizkaimendik hondakin 

zoosanitarioen bilketa urtean 4 aldiz eta Bizkaiko Foru Aldundiak hondakin fitosanitarioen bilketa. 

b) Arlo estrategikoaren emaitzak 

Arlo estrategiko honi lotutako adierazleek bilakaera positiboa izan dute aldi honetan. Hala ere, bi adierazleetatik 

bakarra dago zuzenean lotuta LGPan egindako jarduerekin. 

Zentzu horretan, aldi honetan, oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzeko 25 proiektu jarri dira martxan. 

Proiektu hauen garapena LGEak udalei emandako aholkularitzarekin dago lotuta; izan ere, horrek lagundu du 

kirol instalazioak hobetzen, funtzio askotako guneak ezartzen, argiteria jartzen, etab. 

15. taula. 4. arlo estrategikoaren adierazleak. Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde 

kohesionatu batean 

Helburu espezifikoa Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

1HE. Oinarrizko zerbitzuak eta 
azpiegiturak garatzea 

Abian jarritako proiektuak Kop. - 25  

2HE. Ondarea (materiala, 
immateriala, paisajistikoa) 
identifikatzea, zaintzea eta 
zabaltzea. 

Abian jarritako proiektuak Kop. - 14  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

c) Balorazio orokorra  

Arlo estrategiko honek azpiegituren eta oinarrizko zerbitzuen garapena bultzatu nahi izan du. Horretarako, 

nabarmentzekoa da LGEak egindako lana; izan ere, herritarren bizi kalitatea hobetzeko proiektuak martxan 

jartzen lagundu die udalei.  

Horrez gain, landaguneetako nekazaritza jardueran sortutako hondakinak biltzeari eta kudeatzeari lotutako 

ekintzak ere lagungarriak dira ingurunearen eta landaguneen jasangarritasuna lortzeko. 
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4.2. Aurrerapenak eta emaitzak ardatz transbertsalen arabera 

Epigrafe honetan, ardatz transbertsalak Durangaldeko LGPa gauzatzean nola integratzen diren aztertzen da. 

Ildo horretan, azterketa hori egin aurretik, kontuan izan behar da programazioan ardatz transbertsal bakoitzari 

lotutako adierazle batzuk definitu zirela. Adierazle horien bidez, LGPak gauzatzean ardatz horiek zenbateraino 

sar zitezkeen baloratu nahi zen. 

LGPak gauzatzean, ikusi da adierazle jakin batzuk, bereziki jasangarritasunaren eta lankidetzaren ardatzarekin 

lotutakoak, ezin izan direla neurtu, eta, beraz, ezin izan direla aldi osoan bildu. 

Hori dela eta, emaitzen azterketan eskura dauden adierazleak baino ez dira erabili. 

4.2.1. 1. ardatz transbertsala. Genero ikuspegia 

a) Aurrerapenak ardatz transbertsal bakoitzari dagokionez 

LGPa gauzatzean, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna integratzera bideratutako jarduera 

batzuk egin dira. Urkola LGEaren jarduera guztiak planifikatzeko, kudeatzeko eta gauzatzeko, otsailaren 18ko 

4/2005 Legearen berdintasun printzipioak hartu dira kontuan. 

Hauek dira genero ikuspegia txertatzearen arloan egindako jarduera nagusiak: 

▪ LGEaren estatutuak berrikustea eta Emakume Nekazarien Estatutuaren 8/2015 Legera egokitzea. 

▪ Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea LGEak bultzatutako jardueretan parte hartzeko. 

▪ Dibulgazio ekintzak egitea, topaketetan LGEak bultzatzen dituen jardueretan eskualdeko emakumeen parte 

hartzea ahalbidetzeko.  

▪ Sexuaren arabera bereizitako adierazleak biltzea Urkiola LGEaren Kudeaketa Memoria osatzen duten fitxa 

batzuetan. 

▪ Komunikazio eta irudi ez sexistak erabiltzea (hizkuntza inklusiboa, estereotiporik gabeko irudiak). 

Durangaldeko LGParen kasuan, azpimarratzekoa da diseinu fasetik hartu dela kontuan emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasun printzipioa eta LGParen misioan bertan jaso dela. Horrek erakusten du badagoela 

konpromisoa printzipio hori egindako jarduera guztietan zeharka txertatzeko. 

Gainera, printzipio hori Turismo Estrategia diseinatzeko prozesuan ere txertatu da. Emakundek homologatutako 

enpresa bat kontratatu da Turismo Estrategian genero ikuspegia txertatzen laguntzeko. 

a) Ardatz transbertsalaren emaitzak 

Genero adierazleen bilakakaera positiboa izan da oro har. Emaitza horiek zenbait legeren onarpenaren ondorio 

dira (adib., emakume nekazarien estatutua), besteak beste, emakumeen eta gizonen parte hartze orekatua 

bermatzen saiatzen baitira bizitza politikoaren eta sozialaren arlo guztietan. Gainera, kontuan hartu behar da 
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kontzientzia soziala handitu dela, emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunaren garrantziari 

dagokionez.  

Zehazki, udal korporazioetan, sexuaren araberako banaketak joera positiboa izan du gizonen eta emakumeen 

arteko orekarako aldi honetan, eta, LGEko Zuzendaritza Batzordearen kasuan, banaketa konstante mantendu 

da. 

Eskualdeko udalerrietako berdintasun planei dagokienez, ez da aldaketarik egon: eskualdeko 13 udalerrietako 

8k dute berdintasun plana ezarrita aldiaren hasieratik. 

16. taula. 1. ardatz transbertsalaren adierazleak. Genero ikuspegia 

Adierazlea Hasierako balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

Sexuaren araberako banaketa udal korporazioetan    

ÍKontzentrazio indizea    

Emakumeak 0,06 0,07 

 Gizonak 0,06 0,06 

Feminizazio indizea 0,65 0,96 

Tasa    

Emakumeak %39,22 %49 

 Gizonak %60,78 %51 

Genero arrakala -%21,56 -%1,9 

Sexuaren araberako banaketa LGEko Zuzendaritza 
Batzordean 

   

ÍKontzentrazio indizea    

Emakumeak 0,11 0,05  

Gizonak 0,05 0,04  

ÍFeminizazio indizea 1,00 1,00 - 

Tasa    

Mujeres %50,0 %50,0 

 Gizonak %50,0 %50,0 

Genero arrakala %0 %0 

Berdintasun planak dituzten eskualdeko udalerrien ehunekoa %61,5 %61,5 - 

Iturria:  geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 
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a) Balorazio orokorra 

Genero ikuspegia modu egokian txertatu da LGEan; izan ere, modu transbertsalean txertatu da jardueren 

garapenean, eta bereziki kontuan hartu da zenbait jardueretan, esate baterako, Turismo Estrategia diseinatzeko 

prozesuan, zeinetan Emakundek homologatutako aholkularitza baten laguntza izan baita. 

 LGPan ardatz transbertsal hau aplikatzearen ondorioz, ikusten da emakumeen eta gizonen arteko parte 

hartzea orekatua dela, bai LGEko Zuzendaritza Batzordean, bai eskualdeko toki erakundeen udaletxeetan. 

4.2.2. 2. ardatz transbertsala. Jasangarritasuna 

a) Ikuspegi hori integratzeko garatutako jarduerak 

Jasangarritasuna modu horizontalean txertatu da LGPa gauzatzean. Izan ere, egindako jardueretan 

jasangarritasunaren irizpidea hartu da kontuan. 

1. arlo estrategikoan (Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta 

parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen 

abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta) 

ekintza ugari egin dira lurraldearen iraunkortasuna bermatzen lagutzen duten nekazaritzako elikagaiak (Km 0) 

sustatzeko eta merkaturatzeko. Eskualdeko azokek eta merkatuek, baita Oiz Egin plataformak ere, lotura 

handia dute ingurune naturalarekin, eta ikusgarritasuna sustatzen dute eta nekazaritza jarduerari eta tokiko 

produktuei balioa ematen diete. 

Gainera, Elikadura Jasangarriaren Estrategia inplementatzeak indartu egiten du ikuspegi hori. 

2. arlo estrategikoari dagokionez (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak 

kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako) ez da jasangarritasun 

printzipioarekin zuzenean lotura duen jarduerarik egin. Edonola ere, nabarmentzekoa da lehen sektoreko eta 

turismoaren sektoreko lan mahaien bitartez lankidetza sustatzeko egin den lana; izan ere, eskualdeko garapen 

iraunkorrari laguntzen dioten proiektuak sustatu dira. 

Bestalde, 3. arlo estrategikoan (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen 

eskualdea, non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den) hainbat jarduera egin dira eskualdeko ondare 

naturala sustatzeko eta bere balioa azpimarratzeko. Gainera, Urkiola LGEa enpresen gizarte erantzukizuna 

landaguneko enpresetan integratzen saiatu da. 

Azkenik, 4. arlo estrategikoan (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, 

eskualde kohesionatu batean), nekazaritza ustiategien ingurumen jasangarritasuna sustatu da, hondakinak 

kudeatzeko jardueren bidez.  
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b) Ardatz transbertsalaren emaitzak 

Jasangarritasunaren printzipioa zeharka txertatu da Durangaldeko LGParen jardueretan, baina ez da garatu 

eskualdean jasangarritasunarekin lotutako ekintza energetikoki jasangarriak eta/edo partaidetza sozialekoak 

bultzatzeko jarduera espezifikorik. Horregatik, adierazleei dagokienez, ez da aurrerapenik izan Durangaldeko 

LGParen helburu horiei lotuta. 

Dena dela, LGParen jarduerekiko loturarik eza alde batera utzita, hainbat adierazlek bilakaera positiboa izan 

dute 2015-2020 aldian. 

17. taula. 2. ardatz transbertsalaren adierazleak. Jasangarritasuna 

Helburuak Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

2H. 
Jasangarritasunarekiko 
konpromiso 
instituzionala 

Agenda 21 aktiboa duten udalen 
% 

% 
- %61,54  

Kontratazio pleguetan "erosketa 
berdeko" irizpideak aplikatzen 
dituzten erakunde instituzionalen 
% 

% 

- %46,15  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

c) Ardatz transbertsalen balorazio orokorra 

Jasangarritasunaren ardatz transbertsala behar bezala integratu da Durangaldeko LGPan, eta funtsezko 

elementua da ezartzen diren estrategiak eta jarduerak definitzeko orduan. 

Ildo horretan, nabarmentzekoak dira nekazaritzako elikagaien sustapen eta merkaturatze jarduerak, natura 

ingurunearen eta lurraldearen garapen iraunkorrarekin lotutako tokiko nekazaritzaren balioa azpimarratzen 

saiatu baitira. 

Jasangarritasunaren ardatz transbertsalaren balorazioa positiboa da, behar bezala integratu baita LGPan. 

Edonola ere, kontuan hartu behar da adierazleak ez datozela bat garatutako jarduerekin, ezin baitute baloratu 

LGPk zeharkako ardatz horri egiten dion ekarpena. 

4.2.3. 3. ardatz transbertsala. Lankidetza 

a) Ikuspegi hori integratzeko garatutako jarduerak 

Urkiola LGEak landa garapenerako gaietan lankidetzan aritzeko sortutako eskualde mailako eta eskualdez 

gaindiko foroetan parte hartuz integratu da lankidetza LGPan. 
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LGEak foro hauetan parte hartzen du: Mendinet, Meneko, Landa Garapenerako Euskal Sarea 3, Bizkaiko 

Lurralde Mahaia, Bizkaimendi, “Elikadura Mahaia” lantaldea, Turismoare Mahaia, Udalen Mahaia, 

Durangladeko Enplegu Planaren Mahaia.  

Foro horietan parte hartzearen helburua da landaguneetan eragina duten beste eragile problematiko batzuekin 

partekatzea, informazioa partekatzea, zenbait programa garatzen lan egitea, prestakuntza ekintzak planteatzea 

edo beste eskualde batzuekin lankidetzan proiektuak sortzea. 

Foro horietan parte hartzearen ondorioz, Urkiola LGEak eskualdez gaindiko zazpi lankidetza proiektutan parte 

hartzen ari da: 

▪ Landa eta Hiri arteko hurbilketa proiektua. MENDINET buru duen proiektu hau EAEko Osoa Landa 

Garapenerako 2015-2020 Programako 19. LEADER neurriak finantzatuko du. Helburua hiri eta landa 

munduaren arteko lotura bultzatzea da, bizimodua eta produktuak landa ingurunetik hiri ingurunera 

hurbilduz. 

▪ Smart RURAL proiektua. Landa ingurune adimendun eta lehiakorrak. MENDINET buru duen proiektu hau 

EAEko Osoa Landa Garapenerako 2015-2020 Programako 19. LEADER neurriak finantzatuko du. Proiektu 

honen helburuak honako hauek dira: i) "agroalde adimendunen" kontzeptua EAEko landaguneen 

errealitatera egokitzea; ii) tokiko garapen adimendunaren arloko beste esperientzia batzuk ezagutzea, eta 

ezagutzen trukea ahalbidetzea; iii) landaguneen garapenari heltzeko modu berriak barneratzea eta 

bereganatzea, "agroalde adimendunak" ikuspegitik, inplikatutako eragileen gaikuntzaren eta 

ahalduntzearen bidez; iv) prozesu malgu bat diseinatzea, eta prozesu horren faseek lortu nahi den 

emaitzara eramatea, eragile parte hartzaileen artean elkarlanean egindako lanean eskuratutako know-

howaren bidez. 

▪ Rederedes proiektua. Nekazaritzako elikagaien enpresa txikiei zuzendutako berrikuntza, digitalizazio eta 

logistika proiektu bat da, Balear Uharteetan, Katalunian eta Euskadin sortzen ari diren merkatuetan 

sartzeko; proiektua Kataluniako, Balear Uharteetako eta Euskadiko autonomia erkidegoetako erakundeekin 

lankidetzan landu da. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, proiektua MENEKO Landa Garapenerako 

Elkarteen Federazioak sustatzen du. 

▪ Artilea balorizatzearekin lotutako proiektuak: 

o "Ardi latxaren ustiategietako artilea balorizatzeko" proiektua.  “ARTILATXA: Ardi latxaren 

ustiategietako artilearen balorizazio” proiektua, lankidetzako 16. neurriaren bidez finantzatua, eta 

Latxa Esnea, Bizkaimendi, Landaraba, Landaola, Neiker Ekolber dituena partaide. Proiektuaren 

helburua izan da kolageno bidezko material plastiko biodegradagarri berri bat egitea eta testatzea, 

animalia jatorriko kolageno ugariko hondakinen tratamendutik datorrena.  

 
3Landa Garapenerako Euskal Sarea estrategia hedatzeko ezarritako lantaldeen artean agertzen bazen ere, pr
aktikan ez da martxan jarri 2015-2019 aldian. 
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o LANALAND proiektua, POCTEFA Interreg programaren arloan programatua, partaideak izanik 

Urkome LGEa, MENEKO ordezkatuz, NEIKER, Latxa Esnea Koop, Ekolber, Pirinio Atlantikoetako 

Nekazaritza Ganbera, Baionako Merkataritza Ganbera eta Paue eta Aturrialdeko Unibertsitatea. 

Proiektuaren helburua da artilea balorizatzeko irtenbide berritzaileak aztertzea (plastikoaren 

ordezko gisa, 3D hariaren ordezko gisa, poliesterraren ordezko gisa ehungintzan eta 

ongarrigintzan) eta tokiko enpresei hazteko aukera berriak eskaintzea.  

o LATXARI proiektua, lankidetzako 16. neurriaren bidez finantzatua, partaide hauekin: Urkome 

LGEa, MENEKO ordezkatuz, Latxa Esnea Koop, NEIKER eta María Cle. Proiektuaren helburua da 

gaur egun existitzen ez den latxa artilez egindako ehungintzako produktu bat sortzea, hori 

merkaturatuz latxa artaldeen ustiategiei balioa eman ahal izateko. 

▪ Gure Lurreko Merkatua. Bizkaimendik bultzatutako jarduera da, eta Bizkaiko LGE guztiek parte hartzen 

dute. Asteroko azoka bat da, larunbatero egiten dena Bilboko Areatzako Estalpeetan, tokiko produktuen 

merkatua indartzeko asmoz. Jarduera horretan Bizkaiko hainbat eskualdetako ekoizleek parte hartzen dute. 

Merkatuak harrera ona duenez, esperientzia beste udalerri batzuetan errepikatzen saiatzen ari dira. 

▪ Nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen bilketa eta kudeaketa. Bizkaimendik bultzatutako jarduera da, 

eta Bizkaiko LGE guztiek parte hartzen dute. Bizkaiko nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako 

hondakinak (produktu zoosanitarioak, ziztatzaileak, plastikoak, artilea, etab.) modu koordinatuan biltzeko 

sistema da, nekazaritza ustiategien eta landa ingurunearen ingurumen jasangarritasuna hobetzeko 

helburuarekin. 

▪ “Larretik platerera” proiektua. Urkiola LGEak Enkarterrialde LGEarekin, Neikerrekin, AZTIrekin eta Laudioko 

hiltegiarekin batera parte hartzen du proiektu honetan. Kalitatezko haragiaren ekoizpena eta merkaturatzea 

hobetzen saiatzen dira, norbere larre eta baliabideekin. 

Azkenik, Lea Artibai LGEarekin lankidetzan beste jarduera batzuk garatu dira, besteak beste, Oiz Egin 

Plataforma, Produkton (Berriatuko establezimendua, tokiko ekoizleen produktuekin) eta Itaurrean proiektua. 

b) Ardatz transbertsalaren emaitzak 

Ardatz transbertsal honekin lortutako emaitzak positiboak dira, foroetan izandako parte hartzeari esker zazpi 

lankidetza proiektu abiarazi baitira beste eskualde batzuekin.  
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18. taula. 3. ardatz transbertsalaren adierazleak. Lankidetza 

Helburuak Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

1H. Landaguneen eta 
landa garapeneko 
eragileen arteko sinergiak 
eta aliantzak areagotzea 

LGEak zenbat eskualdez 
gaindiko lankidetza 
proiektutan parte hartzen 
duen 

Proiektu 
kop. 

- 7  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

c) Balorazio orokorra 

Lankidetza behar bezala txertatu da LGPan, izan ere, lankidetza mahaietan parte hartzeaz gain, zazpi 

lankidetza proiektutan parte hartu du EAEko beste landa eskualde batzuekin eta lurraldeko beste eragile 

batzuekin. Proiektu horiek LGParen arlo estrategikoetan kokatzen dira, eta positiboki laguntzen dute helburuak 

lortzeko, beste eskualde batzuekin lankidetzan jardunez. 

4.3. Aurrerapenak eta emaitzak, helburu orokorren arabera 

Epigrafe honetan, helburu orokorretarako ezarritako aurrerapenen eta emaitzen balorazioa egiten da.  

Lehenik eta behin, emaitzak aztertu aurretik, komeni da adieraztea helburu orokor horiek LGP bakoitzean 

ezarritako 2020rako bisioan oinarrituta ezarri zirela. Helburu orokor horien lorpen maila neurtu ahal izateko, 

eskualde mailan eskuragarri egongo ziren estatistika adierazle batzuk ezarri ziren. Adierazle horiek ez zeuden 

lan ildoekin zuzenean lotuta, eta horrek baldintzatu egiten du LGPan egindako jardueren eta lortutako emaitzen 

arteko lotura egitea. Muga hori kontuan hartu behar da emaitzak baloratzean. 

Helburu orokorrarekin lotutako adierazle estatistikorik ez zegoen kasuetan baino ez ziren ezarri beste adierazle 

batzuk. Adierazle horiek jarduerekin lotuta zeuden; beraz, kasu horietan hobeto baloratu daiteke LGPak helburu 

orokorretan egiten duen ekarpena. 

Durangaldearen kasuan, zehazki, 3.1. atalean adierazi den moduan (Programaren barne koherentzia), 1. 

helburu orokorra (Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien 

errentagarritasuna handitzen laguntzeko) 1. arlo estrategikoko (Lehen sektorea. Bertako produktuak. Lehen 

sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen 

erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, 

betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta) jarduerekin dago lotuta. 
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Arlo horietan aurrerapen handiak egin dira, askotariko jarduerak egin baitira; besteak beste, bertako produkak 

sustatzeko ekintzak, nekazaritza jardueraren lehiakortasuna hobetzeko ekintzak, sentsibilizazio ekintzak eta 

belaunaldien erreleboaren ingurukoak, baita lehen sektorean berrikuntza bultzatzeko eta bertako produktuak 

hirira hurbiltzeko hainbat lankidetza proiektu ere. 

1. helburu orokorrarekin lotutako adierazleek bilakaera positiboa izan dute, oro har. Hala ere, bilakaera positibo 

hori ezin zaio erabat egotzi LGP gauzatzeari, adierazleak sozioekonomikoak direlako eta ziklo ekonomikoaren 

edo beste eragile batzuek garatutako jardueren mende daudelako Durangaldeko LGPan egin daitezkeen 

jardueren mende baino gehiago. 

19. taula. 1. helburu orokorraren adierazleak.  Lehen sektorean oinarritutako jarduera ekonomikoak garatzea, ustiategien 

errentagarritasuna handitzen laguntzeko 

Adierazlea 
Neurri unitatea Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

Nekazaritza ustiategien kopurua (guztira) Kop. 1.739 1.724  

Nekazaritza ustiategi profesionalen kopurua Kop. 46 52  

Nekazaritzako Balio Erantsi Gordina Euroak 11.670.650 12.893.223  
Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

2. helburu orokorra (Bertako produktuen barne kudeaketa sustatzea) zuzenean lotuta dago 2. arlo 

estrategikoarekin (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai 

izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako) 

Kasu honetan, hainbat jarduera egin dira bertako baliabideen barne kudeaketa sustatzeko, LGEaren egitura 

egokitzeko eta sektoreen artean elkarlanaren kultura sustatzeko. 

Jarduera horiek garatzeak eragin positiboa izan du helburu orokor horri lotutako adierazlearen bilakaeran. Alde 

horretatik, aldiaren hasieran 20 jarduera jarri ziren abian elementu turistikoei balioa emateko (adibidez, GR 

Mikeldiri), eskualdeko aberastasun naturala eta paisajistikoa sustatzeko eta bertako baliabideen barne 

kudeaketa bultzatzeko.  

20. taula. 2. helburu orokorraren adierazleak. Bertako baliabideen barne kudeaketa sustatzea 

Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako balioa 

Amaierako 
balioa 

Bilakaera 

Abian jarritako jardueren kopurua Kop. - 20  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

3. helburu orokorra (Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa 

sustatuz) 3. arlo estrategikoarekin dago lotuta (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa 

duen eskualdea, non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den). ÉArlo estrategko horretan, turismoa 

sustatzeko ekintzak jasotzen dira batez ere, baita enpresen lehiakortasuna bultzatzeko eta ekintzaileei 

laguntzeko ekintzak ere. 

Helburu honi lotutako adierazleek bilakaera positiboa izan dute programa gauzatu den aldian. Edonola ere, 

ezarritako adierazle estatistikoak sozioekonomikoak dira eta egindako jarduerek ez dute gaitasunik adierazle 
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horietan nabarmen eragiteko. Hau da, adierazleetan eragin handiagoa du ingurune globalaren bilakaerak 

(krisiak edo hedapen ekonomikoak) LGParen arloan garatutako jarduerek baino. 

21. taula. 3. Helburuaren adierazleak. Sektore turistikoak eskualdean duen pisu ekonomikoa handitzea, turismoa sustatuz 

Adierazlea 
Neurri unitatea Hasierako 

balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

Landa inguruneko ostatu plazen kopurua Ohe kop. 196 199  

Jarduera adar bakoitzeko (merkataritza eta ostalaritza) 
langabe kopurua 

Langabe kop. 1.144 695  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

4. helburu orokorra (Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz. 

Ekintzailetza sustatzea eta enplegua sortzea) 1. eta 3. arlo estrategikoetan egindako jarduerekin dago lotuta. 

Arlo estrategiko horien bitartez, enpresa proiektuak garatzeko laguntza ematen zaie ekintzaileei. 

Halaber, landa inguruneko hainbat enpresari laguntza eman zaie enpresen gizarte erantzukizuna txertatzeko. 

22. taula. 4. helburuaren adierazleak. Jarduera berri eta jasangarriak sustatzea, enpresen lehiakortasuna bultzatuz.  Ekintzailetza 

sustatzea eta enplegua sortzea 

Adierazlea 
Neurri 

unitatea 
Hasierako balioa 

Amaierako 
balioa 

Bilakaera 

Lagundutako ekintzaileen kopurua (guztira) Kop. 0 2  

Lagundutako ekintzaileen kopurua (emakumeak) Kop. 0 1  

Lagundutako ekintzaileen kopurua (gizonak) Kop. 0 1  

Lagundutako enpresen kopurua Kop. - 27  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

Azkenik, 5. helburu orokorra (Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzea) zuzenean lotutako dago 4. 

arlo estrategikoarekin (Landaguneak, bizi kalitatea bermatzen duten azpiegitura eta zerbitzuekin, eskualde 

kohesionatu batean).  
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Arlo estrategiko honek inplementazio maila txikia du, hondakinak kudeatzeko ekintzetan zentratu baita bakarrik. 

Hala eta guztiz ere, adierazleei dagozkien emaitzak positiboak dira. 

23. taula. 5. helburu orokorraren adierazleak. Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzea 

Adierazlea 
Neurri unitatea 

Hasierako balioa 
Amaierako 

balioa 
Bilakaera 

Onartutako proiektuen kopurua Proiektu kop. - 25  

Iturria: geuk egina, HAZIk eta LGEak emandako informazioan oinarrituta 

LGPko helburu orokorrek lortutako emaitzak onak izan dira, nahiz eta adierazle guztiak ezin diren lotu egindako 

ekintzekin. Adibidez, 1. eta 3. helburu orokorrenak. 

Hori azpimarragarria da; izan ere, 1. eta 3. helburu orokorrekin lotutako arlo estrategikoek, hau da, lehen 

sektorearekin eta turismo sektorearekin lotutakoek, izan dute aurrerapen handiena. 

Hori hala da helburu orokorren araberako emaitzak neurtzeko ezarritako adierazleak testuinguruko adierazleak 

direlako eta, beraz, LGPa gauzatzearekin lotura zuzena ez duten beste hainbat alderdiren eraginpean 

daudelako.  

LGParen arloan garatutako jarduerak, kasurik gehienetan, proiektu pilotuak edo dimentsio txikiko ekimenak 

dira, eskualdean dinamismo handiagoa sortzen eta baldintza ekonomiko eta sozial onuragarriak sortzen 

saiatzen direnak. Beraz, eskualdean duten pisu espezifikoa ez da nahikoa esanguratsua testuinguru 

adierazleetan eragiteko.  
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4.4. Praktika onen kasu azterketak 

4.4.1. Haztegia 

PROIEKTUAREN HELBURUA 

HAZTEGIA Durangaldeko eta Lea-Artibaiko nekazaritza arloko prestakuntza programa bat da. 

Helburua da lehen sektorean jende berria sartzen laguntzea, baratze ekologiko batean aldi baterako proba bat 

eginez (gehienez ere 3 urte). Programa honek prestakuntzarako finka bat eskaintzen du, bai eta babes integrala 

eta lege estaldura ere. 

HAZTEGIAk honako hau eskaintzen die pertsona ekintzaileei: 

- Euskarri fisikoa 

- Nekazaritza ekologikoan ekoizteko eta merkaturatzeko lurzorua eta azpiegiturak 

- Lege euskarria 

- Gizarte, lan eta zerga estaldura kontratatzea 

- Babes integrala 

- Tutoretza 

- Aholkularitza 

- Prestakuntza 

Laburbildu, hauek dira HAZTEGIAren helburuak: 

- Metodologia berritzaile bat ezartzea, nekazaritza ekologikora belaunaldi berri bat sartzeko. 

- Durangaldeko landaguneetan lehen sektorea gaztetzea. 

- Emakumeek nekazaritza eta abeltzaintzaren sektoreko enpresetan (lehendik daudenetan zein 

berrietan) egiten duten lana ikusarazten laguntzea.  

- Garapen iraunkorreko helburuekin bateragarriak diren ekoizpen ereduak sustatzea. 

- Eskualdeko elikadura estrategian parte hartzea, merkaturatzeko kanal laburrak antolatuz. 

-  Landa ekonomia berraktibatzea, nekazaritzako elikagaien ekoizpen sektoreari lehentasuna 

emanez udalerri txikien ardatz egituratzaile gisa. 
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EGINDAKO JARDUEREN DESKRIBAPENA 

Prozesua: 2020ko uztaila - 2021eko otsaila 

2020ko uztaila 

Prozesua abian jartzea 

 

2020ko iraila 

Talde sustatzailea sortzea Esperientziak kontrastatzea 

 

2020ko urria 

Talde sustatzailearen bilerak Babes fisiko, legal eta integrale aurrerapenak 

 

2020ko azaroa 

Azpitaldeen bilerak Babes fisiko, legal eta integrale aurrerapenak 

 

2020ko abendua 

Ekintza planaren zirriborroa 

 

2021eko otsaila 

Ekintza plana 
 

GAUZATZE URTEAK 

2020tik aurrera 

PARTE HARTZAILEAK 

- Urkiola LGEa 

- Bizkaiko Foru Aldundia 

- Derioko Eskola 

- HAZI 

- LORRA 

- EHNE 

- ENBA 

EMAITZAK 

Behin definizio fasea amaituta, proiektua gauzatze fasean sartzen da. 

Espero da lehen ekintzaileak 2022ko urtarrilean hasiko direla.  
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4.4.1 Zuzendaritza Batzordeko kideen pisua berrantolatzea 

Ekintza honen abiapuntua da Urkiola LGEko Zuzendaritza Batzordeko kide guztiek pisu bera dutela erabakiak 

hartzean, udalerriaren tamaina gorabehera. 

Gainera, Zuzendaritza Batzordea lehen sektoreko eragile ordezkariek osatzen dute batez ere. 

Alde horretatik, beharrezkotzat jo da LGEaren ordezkaritza berrantolatzeari buruzko hausnarketa bat egitea, 

udalen eta lehen sektoreko eragileen artean pisua orekatzeko. 

Prozesu horri esker, egoera hau zuzentzeko adostasun bat lortu da, eta gaur egun, honako hauek osatzen dute 

Zuzendaritza Batzordea: 

- Berrizko Udala 

- Garaiko Udala 

- Abadiñoko Udala 

- Elorrioko Udala 

- Izurtzako Udala 

- Nekatur-eko ( Nekazalturismoa-Landaturismoa Elkartea) ordezkaria 

- Turismo ostatu baten (landa turismoa) ordezkaria 

- EHNEko (Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna) ordezkaria 

- Bizkaiko Basogintza Elkarteko ordezkaria 
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5 Programaren gobernantzaren eta hedapenaren azterketa 

5.1. Lurraldeko eragileen antolaketa egitura eta inplikazioa 

Durangaldeko LGParen hedapenak Urkiola LGEa izan du ardatz nagusia, eta batez ere erakunde hori arduratu 

da lan ildoak, proiektuak eta ekimenak koordinatzeaz.  

Urkiola LGEak eskualdez gaindiko hainbat lantaldetan parte hartzen du. Hauek dira lantaldeak: 

▪ Bizkaiko Lurralde Mahaia. Bizkaiko Lurralde Mahaiko kideak dira Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza 

Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako 

Zuzendaritza, HAZI Fundazioa eta Bizkaiko Landa Garapenerako Elkarteak. Helburua da Bizkaiko landa 

garapenari lotutako arazoak partekatzea, esperientziak konpartitzea eta landa eskualdeen egoera 

hobetzeko proposamenak egitea.  

▪ Mendinet. Euskadiko Tokiko Ekintza Taldea da. Eskualdeko Landa Garapeneko 18 Elkarteek eta HAZI 

Fundazioak osatzen dute. Euskadiko LEADER Tokiko Garapen Parte hartzailearen Estrategia aplikatzeaz 

eta gauzatzeaz arduratzen den erakundea da. 2016ko urriaren 6an izendatu zuten Tokiko Ekintza Talde.  

▪ Landa Garapenerako Euskal Sarea. Landa Garapeneko Euskal Sarea landa garapeneko programak 

hedatzeko taldeetako bat da, eta haren eginkizuna eskualdez gaindiko intereseko ekitaldiak dinamizatzea 

zen, esperientziak eta proiektu berritzaileak ikusarazteko eta bateratzeko, premia komunak identifikatzeko 

eta konponbideak planteatzeko, lan arlo komunak identifikatzeko eta jardunbide egokien bisita errazteko. 

Nolanahi ere, sarea ez da martxan jarri praktikan aldi honetan. 

▪ Meneko. Landa Garapeneko Elkarteen Euskal Federazioa da. Euskadiko landa garapena sustatzea du 

helburu, besteak beste, Euskadiko Landa Garapeneko Elkarteen arteko lankidetza eta elkarlana sustatuz. 

▪ Bizkaimendi. Bizkaiko Landa Garapenerako Elkarteen Federazioa da. Besteak beste, LGEen jarduera 

koordinatzeaz, jarduera horien arteko loturak indartzeaz eta Bizkaiko landaguneetako gai komunen 

plangintza garatzeaz arduratzen da. 

Lantalde horietan parte hartzearen ondorioz, lankidetza proiektu hauek lantzen ari dira: Landa-Hiria Hurbilketa, 

Smart RURAL, Rederedes, Artilearen balorizazioa, Gure Lurreko Merkatua, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren 

hondakinen bilketa eta kudeaketa eta Larretik Platerera. Beraz, lankidetza sare horiek laguntzen ari dira 

eskualdearentzat interesgarriak diren ekimenak garatzen, EAEko beste eskualde batzuekin lankidetzan eta, 

Rederedesen kasuan, Kataluniako eta Balear Uharteetako eskualdeekin lankidetzan. 
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5.2. Programa hedatzeko arlo estrategikoetako talde dinamizatzaileen funtzionamendua 
eta eginkizuna 

Durangaldeko LGPak programa hedatzeko metodologia komuna ezarri zuen. Horretarako, lan foro batzuk ezarri 

ziren eskualde mailan, LGParen inplementazioaz arduratzeko. Hauek ziren eskualde foro horiek: 

▪ LGEko Zuzendaritza Batzordea: LGEetako Zuzendaritza Batzordearen barruan dauden erakundeek 

osatuta legoke, eta urteko kudeaketa planak onartzeaz eta horien segimendua egiteaz arduratuko litzateke.  

▪ LGP bakoitzeko talde koordinatzailea, LGEko gerentziak eta lehendakaritzak osatua, HAZIko teknikariekin 

batera.  

▪ Arlo estrategikoko talde dinamizatzailea, LGEko bazkide diren erakundeek edo interesa duten beste 

erakunde batzuek osatua. 

Gainera, LGPan adierazten zen urteko kudeaketa planek LGPetan ezarritako helburuei urtero erantzuteko 

balioko zutela.  

Hedapenerako egitura horiek eskualde bakoitzaren beharretara eta errealitatera egokitu litezke.  

Durangaldea eskualdearen kasuan, lau lan mahai daude arlo estrategikoetara lotuta.  

▪ “Elikadura Mahaia. 

▪ Turismoaren mahaia. 

- Jatetxeen lantaldea 

- Ostatuen lantaldea 

- Turismo aktiboaren lantaldea 

▪ Udalen mahaia. 

▪ Durangaldeko Enplegu Mahaia. 
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6 Ondorioak 

Kapitulu honetan, egindako azterketen ondorioak aurkezten dira. Horiek txostenaren atalen arabera antolatzen 

dira, berrikuspena errazteko. 

Estrategiaren egokitasuna 

Aurreko aldiaren amaierako ebaluazioan eskualdearen egoerari buruz egindako azterketari esker, AMIA 

eguneratu ahal izan zen, eta eskualdeko eragile nagusiek baliozkotu zuten; hala, balio diferentziala eta 

garapenerako oztopoak zehaztu ziren. 

Dena dela, ikusten da eskualdearen balio diferentzialaren elementu guztiak ez datozela AMIA azterketatik 

ateratako emaitzetatik. Zehazki, AMIA azterketan ez da identifikatzen automobilgintzari eta metalurgiari lotutako 

eskualdeko industria izaerarekin lotutako indargunerik, ez eta haur hezkuntzatik hasi eta batxilergora arte 

dagoen hezkuntza eskaintza zabala ere. 

Egokitasunari dagokionez, ikusten da LGParen helburu orokorrek egoeraren diagnostikoan identifikatutako 

garapen oztopo guztiak jorratzen dituztela. Hala ere, bada helburu orokor bat, inolako garapen oztoporik ez 

duena: 5. helburu orokorra (Oinarrizko zerbitzu eta azpiegiturak garatzea). Nolanahi ere, nabarmentzekoa da 

helburu hau lotuta dagoela AMIA azterketan identifikatutako ahuleziekin. 

Era berean, planteatutako arlo estrategikoei dagokienez, ez da identifikatzen bizi kalitatea bermatzen duten 

azpiegitura eta zerbitzuei buruzko arlo estrategikoari lotutako garapen oztoporik, nahiz eta lotura dagoen AMIA 

azterketan identifikatutako ahuleziekin. 

Edonola ere, bizi kalitateari lotutako garapen oztoporik ezarri ez den arren, programa egokitzat jotzen da, 

dagokion helburu orokorra eta arlo estrategikoa eskualdearen ahuleziekin lotu baitaitezke. 

Estrategiaren koherentzia 

Durangaldeko LGParen Estrategiak barne koherentzia maila egokia du. Programan definitutako arlo 

estrategikoak bat datoz helburu orokorrekin, eta, beraz, horiek modu positiboan laguntzen dute LGPan 

ezarritako helburu orokorrak lortzen. 

Bestalde, zehaztutako lan ildoek elementu osagarriak dituzte arlo estrategiko desberdinetako beste batzuekin, 

eta, beraz, LGParen barruko helburu orokor gehiagori erantzuten diete. 0} Hori bereziki esanguratsua da 2. arlo 

estrategikoko (2. autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko gai izango 

den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako) lan ildoetan; izan ere, osagarriak dira lehen 

sektoreari eta turismo sektoreari lotutako 1. eta 3. arlo estrategikoekin. 
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Jarduera osagarriak egoteak aukera ematen du lehen sektoreari eta turismo sektoreari bultzada handiagoa 

emateko eta eskualde jasangarri bat sortzeko, non eskualdeko baliabideak balioesten diren eta eragile publiko-

pribatuen inplikazioa sustatzen den lurralde jasangarri bat sortzen laguntzen duten jarduerak garatzeko. 

Aurrerapenak eta emaitzak 

Arlo estrategikoak 

Arlo estrategikoen artean, inplementazio mailarik handiena 1. arlo estrategikoan lortu da (Lehen sektorea – 

Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa eta parte hartzailea; 

profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa baloratzen abeltzaintza 

nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz hartuta). 

Arlo horrek LGParen barruan duen garrantziari esker, tokiko produktuaren sustapena eta merkaturatzea eta 

lehen sektorearen lehiakortasuna hobetzeko jarduera asko egin dira (eskualdeko azokak, Oiz Egin plataforma, 

etab.). 

Gainera, elikadura jasangarria sustatzeari eta bertako produktuak (Km 0) bultzatzeari dagokionez, 

azpimarratzekoa da Elikadura Jasangarriaren Estrategia, zeinak elikadura jasangarriarekin eta 

osasungarriarekin lotutako ekintza guztiak eta Durangaldea eskualdeko balio katean inplikatutako eragile 

publiko-pribatu guztiak biltzen baititu. 

2. arlo estrategikoari dagokionez (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak 

kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako), bertan egindako 

ekintzak lagundarriak izan dira beste arlo estrategiko  batzuetako ekintzak gauzatzeko. 0} Zehazki, lantaldeak 

ezarri izanak erraztu egin du koordinazioa, eta lankidetza proiektuak gauzatzeak eta tokiko baliabideen barne 

kudeaketak bide eman du jarduera espezifikoak garatzeko. 

Ekintza horiek aukera ematen dute eskualdeko eragileek, elkarrekin lan egiteko ohiturarik ez dutelako, 

aurreiritziak daudelako eta eskumenak erakundeen artean banatzen direlako, lankidetzan aritzeko eta ekintza 

bateratuak garatzeko dituzten zailtasunak lantzeko. 

3. arlo estrategikoa (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, 

non turismo sektorea arduratsua eta jasangarria den) eskualdeko turismoaren garapenean zentratu da 

batez ere. Turismo Estrategia bat egin da, Durangaldean turismo jasangarria sustatzeko hainbat ekintza 

jasotzen dituena.  
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Arlo horretan, hainbat sustapen egintzak egin dira, hala nola turismoari lotutako azoketan eta ekitaldietan parte 

hartzea, eta eskualdeko ondare naturala kontserbatzeko eta berreskuratzeko lan egin da, Urkiola Natur Parkear 

aberastasun paisajistikoa, bai eta ondare historikoa eta kulturala ere, funtsezko elementuak baitira jarduera 

turistiko jasangarriak egiteko. Ekintza horiei esker, handitu egin da eskualdeko bisitari kopurua. 

Gainera, azpimarratzekoa da Turismoaren Mahai bat jarri dela abian, turismoari lotutako jarduerak garatzen 

dabiltzan eragile guztiak koordinatzeko eta, hala, turismoaren sektorean elkarlanean aritzen laguntzeko. 

Azkenik, 4. arlo estrategikoan (Landaguneak, bizi kalitatea bermatuko duten azpiegitura eta zerbitzuekin, 

eskualde kohesionatu batean) tokiko erakundeei laguntzeko jarduerak egin dira, biztanleriaren bizi kalitatea 

hobetzeko oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatzeko proiektuak abian jartzen laguntzeko. Era berean, 

aipatzekoa da landaguneetako nekazaritza jardueraren hondakinak kudeatzeko egin den lana.  

Ardatz transbertsalak 

Genero ikuspegiaren ardatz transbertsalari dagokionez, LGParen arloan garatutako jarduerek modu 

transbertsalean integratu dute printzipio hori. Gainera, printzipio hau bereziki hartu da kontuan Turismo 

Estrategia diseinatzeko prozesuan, zeinetan Emakundek homologatutako aholkularitza baten laguntza izan 

baita. 

Bestalde, jasangarritasunaren ardatz transbertsalari dagokionez, ardatz hori horizontalki txertatu da LGPa 

gauzatzean. Ildo horretan, nabarmentzekoak dira nekazaritzako elikagaien sustapen eta merkaturatze 

jarduerak, natura ingurunearen eta lurraldearen garapen iraunkorrarekin lotutako tokiko nekazaritzaren balioa 

azpimarratzen saiatu baitira. 

Era berean, lankidetzaren ardatzari dagokionez, LGEak eskualdez gaindiko hainbat lantaldetan parte hartu 

du, eta, horri esker, LGParen lan arloei lotutako zazpi lankidetza proiektutan parte hartu ahal izan du: Hiri-Landa 

Hurbilketa, Smart RURAL, Rederedes, Artilearen balorizazioa, Gure Lurreko Merkatua, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako hondakinen bilketa eta kudeaketa eta Larretik platerera.  

Helburu orokorrak 

Durangaldea LGPak emaitza onak izan ditu bere helburu orokor guztietan, nahiz eta adierazle guztiak ezin 

diren egindako ekintzekin lotu. Hori da, hain zuen, 1. eta 3. helburu orokorren kasua. 

Hori aipagarria da; izan ere, 1. eta 3. helburu orokorrekin lotutako arlo estrategikoek (lehen sekotreari eta 

turismo sektoreari lotutakoak) izan dute aurrerapen handiena. 

Hori hala da helburu orokorren araberako emaitzak neurtzeko ezarritako adierazleak testuinguruko adierazleak 

direlako eta, beraz, LGPa gauzatzearekin lotura zuzena ez duten beste hainbat alderdiren eraginpean 

daudelako. 
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Programaren gobernantza eta hedapena 

Durangaldeko LGParen hedapena Urkiola LGEan zentralizatuta egon da, eta hura izan da koordinazioaren 

arduradun nagusia. Ekintzak egiteko, lurraldeko beste eragile batzuekin koordinatu da, bai eta eskualdez 

gaindiko beste erakunde batzuekin ere. 

Urkiola LGEak eskualdeaz gaindiko koordinazio mahaietan parte hartu du, eta horrek hainbat lankidetza 

proiektutan parte hartzea ahalbidetu du, beste eskualde batzuekin batera: Hiri-Landa Hurbilketa, Smart RURAL, 

Rederedes, Artilearen balorizazioa, Gure Lurreko Merkatua, nekazaritzako eta abeltzaintzako hondakinen 

bilketa eta kudeaketa eta Larretik platerera. 

Bestalde, eskualde mailan, hainbat lantaldetan lan egin da, LGPko ekintzen garapena errazteko: “Elikadura 

Mahaia” lantaldea, Turismoaren Mahaia, Udalen Mahaia eta Durangaldeko Enplegu Mahaia. 

Balorazio orokorra 

LGParen aldian egindako ia jarduera guztiak Urkiola LGEak egin ditu. Ildo horretan, aurrerapen handiena 1. 

arlo estrategikoan lortu da (Lehen sektorea – Bertako produktuak. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, 

aktiboa eta parte hartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboarekin, eta jarduera mistoa 

baloratzen abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatzen duena, betiere kudeaketa jasangarria ardatz 

hartuta). 

Lehen sektoreari lotutako arlo estrategiko honetan, jarduera ugari egin dira tokiko nekazaritzako elikagaiak 

sustatzeko eta nekazaritza jarduerari balioa emateko. Hori dela eta, aurrerapen handia egin da 4. helburu 

espezifikoan (Bertako produktuen kontsumoa sutatzea) eta 6. helburu espezifikoan (Dibertsifikazioa eta 

merkaturatzea hobetzea). 

Gainera, nabarmentzekoa da Elikadura Jasangarriaren Estrategiaren, zeinak elikadura jasangarriarekin eta 

osasungarriarekin lotutako ekintza guztiak biltzen baititu. 

Halaber, kontuan hartzekoa da 3. arlo estrategikoaren aurrerapena (Bertako ekonomian oinarritutako jarduera 

ekonomiko dinamikoa duen eskualdea, non turismo sektore arduratsua eta jasangarria den). Arlo honen ardatza 

eskualdeko turismoaren garapena izan da batez ere, eta hori lantzeko, Turismo Mahaia jarri da martxan, eta 

turismo jasangarria sustatzeko ekintzak biltzen dituen Turismo Estrategia inplementatu da. Ekintza horien 

artean daude eskualdeko baliabide naturalak, historikoak eta kulturalak sustatzeko ekintzak eta eskualdeko 

ondare naturala kontserbatzeko eta berreskuratzeko ekintzak.  

Ekintza horiek 1. helburu espezifikoa (Sektore turistikoan lankidetza abiaraztea eta funtzionamendu egokia 

duela bermatzea) eta 2. helburu espezifikoa (Ondare immateriala erabiltzea (kultura, hizkuntza, etab.) ekonomia 

garatzeko) lortzen lagundu dute.  
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Era berean, 2. arlo estrategikoak (Autogestioan oinarritutako eskualdea. Elkarlana eta barne baliabideak 

kudeatzeko gai izango den eskualdea, bertako bizilagun zein enpresen onurarako) egindako lana aipatu behar 

da; izan ere, hainbat sektoretako eragile publiko-pribatuak elkarrekin aritzea eta elkarrekin koordinatuta egotea 

erraztu du eskualdearen garapenera bideratutako proiektuak gauzatzen. 

LGPa Durangaldeko eskualdean hedatzeari dagokionez, hainbat lan mahaitan lan egin da, jarduerak garatzen 

laguntzeko: “Elikadura Mahaia” lantaldea, Turismoaren Mahaia, Udalen Mahaia eta Durangaldeko Enplegu 

Mahaia.  
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I. ERANSKINA. TERMINOEN GLOSARIOA, ADIERAZLEAK ETA INFORMAZIO 

ITURRIAK 

DEMOGRAFIA 

▪ Biztanleria (generoa, adina) 

Definizioa: bizitokia erreferentziako lurraldean duten pertsona guztiek osatzen dute, hau da, erreferentziako 

urteko abenduaren 31n Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean erroldatuta daudenek, bertan 

egon ala ez egon, generoaren eta adinaren arabera. 

Iturria: Eustat. Biztanleen udal estatistika 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

Unitatea: kopurua 

▪ Zahartze indizea: 65 urteko eta gehiagoko biztanleak. Emakumeak eta gizonak 

Definizioa: 65 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa udalerriko biztanleria osoarekiko. 

Iturria: Eustat. kalkulua 

Unitatea: % 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Maskulinitate tasa [(gizon kopurua/emakume kopurua) x 100] 

Definizioa: Gizonen populazioa / Emakumeen populazioa x 100 

Maskulinitate tasa indize demografiko bat da, gizonen kopurua emakumeekiko zein den adierazten duena, 

ehunekoetan adierazita. 

Iturria: Eustat. Kalkulua 

Unitatea: - 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Biztanleria eta biztanleriaren ehunekoa ikasketa mailaren arabera: analfabetoak, ikasketarik gabeak, 

oinarrizko ikasketadunak, lanbide heziketako ikasketadunak, bigarren mailako ikasketadunak, erdi mailako 

ikasketadunak, goi mailako ikasketadunak. 

Definizioa: pertsonen kopurua, daukaten ikasketa mailaren arabera 

Pertsona baten ikasketa maila egin dituen edo egiten ari den ikasketen mailarik altuena da, eta ez da 

kontuan hartzen ikasketa horiek amaitu diren edo behin-behinean edo behin betiko osatu gabe dauden. 
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Maila hauek bereizten dira: 

— Analfabetoak: ez irakurtzen ez idazten ez dakiten pertsonak. 

— Ikasketarik gabeak: irakurtzen eta idazten jakin bai baina inolako ikasketarik amaitu ez duten pertsonak. 

— Oinarrizko ikasketak: haur hezkuntza, amategia, haurtzaindegiak, parbuluak eta antzekoak, lehen 

hezkuntza, helduen hezkuntza, heziketa berezia, musikako ikasketa ofizialak (oinarrizko zikloa), 

iraganeko lehen mailako ikasketak (OHO, lehen hezkuntza eta antzekoak). 

— Profesionalak: Lanbide heziketako ikasketak: lanbide moduluak, lehen eta bigarren mailako LH, erdi 

mailako eta goi mailako heziketa zikloak, Hasierako Lanbide Prestakuntzako programak, Oinarrizko 

Lanbide Heziketa eta beste ikasketa profesional eta artistiko batzuk. 

— Bigarren mailako ikasketak: Oinarrizko Batxilergoko ikasketak eta baliokideak, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzakoak, Irakaskuntza Ertainen Erreformakoak, Goi Mailako Batxilergokoak eta BBBkoak, 

LOGSE edo LOE Batxilergokoak, hizkuntzen ikasketa ofizialak, Unibertsitaterako Sarbidea eta 

antzekoak. 

— Erdi-goi mailako ikasketak: ingeniaritza teknikoko ikasketak, peritaje industriala, irakasletza, erizaintza, 

diplomatura, lehen zikloko unibertsitate ikasketak, erdi mailako karreretako espezializazio ikasketak eta 

maila bereko beste batzuk. 

— Goi mailako ikasketak: graduko unibertsitate ikasketak, lizentziatura, goi mailako ingeniaritza eta 

antzekoak, bai eta hirugarren ziklokoak, graduondokoak, masterra, doktoregoa eta espezializazioa ere. 

Iturria: Eustat 

Unitatea: kopurua eta % 

Urtea/Aldia: 2010; 2013-2018 
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JARDUERA EKONOMIKOA 

▪ Biztanleko BPGd-a:  (udal edo eskualde mailako BPGd-a/Biztanleria guztira) 

Definizioa: udalerriko/eskualdeko biztanleko BPGd adierazleak dena delako lurralde eremuan instalatutako 

ekoizpen faktoreek (fabrikak, dendak, zerbitzu enpresak...) udalerri batean sortutako aberastasuna 

neurtzen du biztanleko. 

Iturria: Udalmap 

Unitatea: € 

Urtea/Aldia: 2005; 2008; 2010; 2012; 2015-2017 

▪ Batez besteko errenta pertsonala. Guztira - Emakumeak - Gizonak 

Definizioa:   

 "Errenta pertsonalaren" kontzeptua erreferentziako urtean jasotako diru sarrera guztiek osatzen duten 

urteko diru sarrera gordinari dagokio, horien jatorria edozein dela ere: lan etekinak, kapital higigarriaren 

etekinak, kapital higiezinaren etekinak, jarduera ekonomikoen etekinak, transferentziak eta gardentasun 

fiskaleko errenta. 

Errenta pertsonalari eta familia errentari dagozkion estatistikaren datuak izaera fiskaleko datuen ustiapen 

homogeneo batetik eratortzen dira, EAEko biztanleriaren errolda aldagaiei lotutako errenta modalitate eta 

errenta iturrien arabera. 

Beraz, errolda estatistika bat da, non foru aldundiek parte hartzen duten. Aberastasun indibidualaren eta 

familiarraren banaketa nolakoa den jakiteko aukera ematen du. Aipatzen den biztanleria EAEn bizi diren 18 

urteko eta gehiagoko pertsonak dira. 

Funtsean, Errenta Pertsonal eta Familiarraren Estatistikak informazioa lortzeko dakarren modua ez da 

"zuzeneko bilketa" klasikoa, lehendik zegoen informazioaren ustiapena baizik. Zehazki, administrazio 

erregistroetatik datorren informazioa konbinatzen da; horien artean, PFEZari buruzko erregistro fiskala eta 

erregistro edo fitxategi estatistikoetako informazioa (Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika eta 

Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolda). 

Iturria: Udalmap 

Unitatea: €  

Urtea/Aldia: 2006; 2009; 2011; 2013-2017 
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▪ BEGd primarioa - Industria - Eraikuntza - Zerbitzuak 

Definizioa: Balio Erantsi Gordina (BEGd), berez, aztertutako aldian ekoizpen prozesuan sortu den balio 

berria da. Fabrikako irteera prezioen araberako ekoizpenaren eta tarteko inputen arteko aldeari dagokio. 

Beraz, ustiapeneko soberakin gordinaren eta ekoizpenari lotutako zergen baturaren baliokidea da, 

ustiapeneko diru laguntzak deskontatuta. Ekonomia osorako fabrikako irteera prezioen balio erantsi 

gordinari gehitzen bazaizkio produktuak zergapetzen dituen BEZa eta inportazioari lotutako zergak, barne 

produktu gordina merkatuko prezioetan lortzen da. 

Iturria: Udalmap 

Unitatea: € 

Urtea/Aldia: 2005; 2008; 2010; 2012; 2015-2017 

▪ Establezimenduen kopurua guztira:  

Definizioa: establezimenduen kopurua. 

Definizioaren arabera, establezimendu bat, berez, ondasunak edo zerbitzuak ekoizten dituen unitate bat 

da, eta jarduera ekonomiko edo sozial bat edo gehiago garatzen ditu, titular baten edo enpresa baten 

ardurapean, kokapen topografiko jakin batean kokatutako toki, lokal edo lotutako lokal multzo batean. 

Dauzkaten ezaugarriengatik jarduerak ezin badira leku finko batean egin (garraioa, eraikuntza, alokairuak, 

garbiketa, jarduera artistikoak, etab.), establezimendua da jarduera horiek antolatzen edo koordinatzen 

diren lekua, eta, azken kasuan, enpresaren edo titularraren egoitza soziala edo legezko helbidea izan 

daiteke. 

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (JED) 

Unitatea: Kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Establezimenduen kopurua guztira, lehen sektorearen – Industriaren – Eraikuntzaren – Zerbitzuen arabera 

Definizioa: establezimenduen kopurua, sektorearen arabera. 

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (JED) 

Unitatea: Kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Lehen sektoreko – Industriako – Eraikuntzako – Zerbitzuetako afiliatuen kopurua 
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Definizioa: adierazle honek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusian lehen 

sektorean/industrian/eraikuntzan/zerbitzuetan afiliatutako biztanleria zenbatzen du, afiliatua bizi den 

udalerria kontuan hartuta. Erabilitako datuak dagokion urteko abenduaren 31koak dira. 

Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiko afiliazioa administrazio egintza bat da, eta, haren bidez, 

Administrazioak Gizarte Segurantzaren Sisteman sartuta dagoela aitortzen dio sistema horren aplikazio 

eremuan sartzea dakarren jarduera bat egiten duen pertsona fisikoari. 

Iturria: Udalmap. Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia. 

Unitatea: Kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Langabezia tasa (%) Guztira - Emakumeak - Gizonak 

Definizioa:   

adierazle hau kalkulatzeko, erreferentziako urteko abenduaren 31n Lanbideren bulegoetan erregistratutako 

pertsonen guztizkoa hartu da zenbakitzaile gisa, eta izendatzaile gisa, berriz, hurrengo urteko urtarrilaren 

1ean erroldatutako 16-64 urteko biztanleen kopurua. 

"Erregistratutako langabeziaren" kontzeptua hileko azken egunean enplegu bulego publikoetan erantzuteke 

dauden enplegu eskaerei dagokie, honako egoera hauei dagozkienak alde batera utzita: landunak, 

berehalako prestasunik ez duten edo egoera bateraezinean dauden langileak, enplegu batzuk soilik 

eskatzen dituzten langileak, langabezia subsidio berezia jasotzen duten nekazaritzako behin-behineko 

langileak, eskaera etenda duten eskatzaileak eta beren ezaugarrietara egokitutako laneratze ekintzak 

baztertzen dituztenak. 

Adierazle honetan langabeei dagokienez erabilitako definizioa SISPE (INEMeko Enplegu Zerbitzu 

Publikoen Informazio Sistema) kudeaketa tresna berritik abiatuz lortutako informazioan oinarritzen da. 

Tresna horrek enplegu politika aktiboei eta langabezia prestazioei buruzko informazioa biltzen du, Enplegu 

Zerbitzu Publikoek, Estatukoek eta Autonomikoek gauzatzen dutena.  

SISPE kudeaketa eredua ezartzeak aldaketak dakartza egoera berezian dauden langileak sailkatzeko 

irizpideetan (ikasleak, atzerritarrak, aurrejubilatuak, lanaldi partzialean lan egin eta langabezia prestazioak 

jasotzen dituztenak, etab.), eta aukera ematen du datuak Gizarte Segurantzarekin hobeto gurutzatzeko 

(afiliazioa) eta etengabe eguneratzeko. Sistema berri hau ezartzeak nabarmen eragiten dio erregistratutako 

langabe kopuruaren kalkuluari, ez definizioa aldatzen delako, baizik eta informazioaren eguneratze eta 

kudeaketa automatizatuaren ondorioz. 

Iturria: Udalmap. Lanbide 

Unitatea: % 
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Urtea/Aldia: 2015-2019 

LEHEN SEKTOREA 

▪ Ustiategien kopurua guztira 

Definizioa: aitorpena egina duten edo udalerri bakoitzean erroldan dauden ustiategien kopurua. 

Iturria: HAZI. Nekazaritza ustiategien direktorioa 

Unitatea: Kopurua 

Urtea/Aldia: 2010-2019 

▪ Nekazari profesionalak 

Definizioa: Honako baldintza hauek betetzen dituztenak: 

— Gutxienez 0,9 NLU 

— Hauetarikoa bat: 

• Bi baldintza hauek betetzea: 

o Nekazaritza erroldan (10 urtean behin) adierazi izana beren nekazaritza jarduera, diru 

sarrerei dagokienez, honako hauetako edozein dela: 

— Jarduera ekonomiko bakarra 

— Jarduera ekonomiko nagusia 

o Uneko urteko fakturazioa (ezen ez etekina), eremuei eta aziendari buruz aitortutako 

administrazio datuetatik abiatuz kalkulatua, gutxienez 30.000 eurokoa izatea 

• Uneko urteko fakturazioa, eremuei eta aziendari buruz aitortutako administrazio datuetatik 

abiatuz kalkulatua, gutxienez 50.000 eurokoa izatea 

Iturria: HAZI. Nekazaritzako ustiategien direktorioa eta Nekazaritza Errolda 

Unitatea: kopurua 

Urtea/Aldia: 2010-2019 

▪ NAE (ha) 

Definizioa: landutako lurren eta larre iraunkorretarako lurren azalera osoa da. Landutako lurretan sartzen 

dira belar laboreak, lugorriak, familia baratzeak eta zurezko laboreetarako lurrak. 

Iturria: HAZI SIG. 
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Unitatea: ha 

Urtea/Aldia: 2010-2019 

▪ Ekologiko gisa inskribatutako azalera (ha) - Ekologiko gisa inskribatutako ustiategien kopurua 

Definizioa: Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak (ENEEK) erregistro 

ekologikoan inskribatutako azalera eta ustiategiak. 

Iturria: ENEEK 

Unitatea: ha eta kopurua 

Urtea/Aldia: 2009-2019 

▪ ICMen onuradunen kopurua - ICM laguntzetara bideratutako zenbatekoa - Nekazaritza eta ingurumeneko 

onuradunen kopurua - Nekazaritza eta ingurumeneko laguntzetara bideratutako zenbatekoa 

Definizioa: mendi eremuetako nekazaritza ingurumeneko laguntzen eta konpentsazio indemnizazioen 

(ICM) onuradunen kopurua eta jasotako zenbatekoa 

Iturria: Eusko Jaurlaritza. HAZI 

Unitatea: kopurua eta € 

Urtea/Aldia: 2016-2019 

▪ Ekoizpen integratuko ustiategien kopurua 

Definizioa: ekoizpen integratuan inskribatutako ustiategien kopurua, kontuan harturik ekoizpen integratu 

hori elikagai seguruak ekoitzi eta kontsumitzeko alternatiba bat dela, eta elikagaien segurtasuna bermatzen, 

produktuaren osasungarritasuna optimizatzen eta gure ingurumena errespetatzen duela. 

Iturria: HAZI 

Unitatea: Kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Gaztenek bidez sektorean sartu diren langileak: guztira, emakumeak eta gizonak.  

Definizioa: lehen sektorean jarduera bat egiteko lurrak eta enpresa plan bideragarri bat (teknikoki eta 

ekonomikoki) duten pertsonak jasotzen dira. Pertsona horiek programarako onartzen dira eta monitorizazio 

bat esleitzen zaie. 

Iturria: HAZI 

Unitatea: Kopurua 
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Urtea/Aldia: - 

▪ Sektorean sartu diren gazteen kopurua: emakumeak, gizonak, guztira 

Definizioa: nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza sektorean sartutako gazteen kopurua, hau da, alta 

ematerakoan 41 urte edo gutxiago dituzten pertsonen kopurua. 

Iturria: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

Unitatea: Kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2020 

▪ Inskripzio berriak Gaztenek programan: guztira, emakumeak, gizonak  

Definizioa:  lehen instalazioko 6.1 laguntza (41 urtetik beherakoak) jaso duten eta enpresa plana abian jarri 

duten GAZTENEKak dira. 

Iturria: HAZI 

Unitatea: kopurua 

Urtea/Aldia: - 

TURISMOA 

▪ Landetxe establezimenduen kopurua - Nekazaritza turismoko establezimenduen kopurua - Landetxeko 

plazen kopurua - Nekazaritza turismoko plazen kopurua - Landetxeko gaualdien kopurua - Nekazaritza 

turismoko gaualdien kopurua - Hotel establezimenduen kopurua - Apartamentu turistikoen 

establezimenduen kopurua - Hotel plazen kopurua - Apartamentu turistikoetako plazen kopurua - Hotel 

gaualdien kopurua - Apartamentu turistikoetako gaualdien kopurua 

Definizioa:  

Iturria: Eustat (Basquetour?) 

Unitatea:   

Urtea/Aldia: 2016-2019 

BIZTANLEENTZAKO ZERBITZUAK 

▪ Farmazia kopurua 

Definizioa: farmazia kopurua 

Iturria: farmazia antolamendua 

Unitatea: kopurua 
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Urtea/Aldia: 2015-2020 

▪ Medikuntza orokorreko jarduerak 

Definizioa: medikuntza orokorreko medikuek egindako kontsultak eta tratamenduak barne hartzen dituen 

establezimendu kopurua 

Ez ditu barne hartzen: 

— Ospitaleraturik dauden pazienteen arreta. 

— Langile paramedikoek (emaginak, erizainak eta fisioterapeutak) egindako osasun jarduerak. 

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (JED) 

Unitatea: kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Medikuntza espezializatuko jarduerak 

Definizioa: establezimenduen kopurua, honako hauek barne hartuz: 

— Mediku espezialistek eta zirujauek egindako kontsultak eta tratamenduak 

— Familia plangintzako zentroetako zerbitzuak, tratamendu medikoak eskaintzen dituztenak, hala nola 

esterilizazioa eta abortua, ostaturik gabe 

Ez ditu barne hartzen: 

— Ospitaleraturik dauden pazienteen arreta. 

— Langile paramedikoek (emaginak, erizainak eta fisioterapeutak) egindako osasun jarduerak. 

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (JED) 

Unitatea: kopurua 

Urtea/Aldia: 2015-2019 

▪ Eguneko zentroen kopurua 

Definizioa: herri edo auzo jakin batean bizikidetza sustatzen duten gizarte zerbitzuetako zentro irekien 

kopurua. Gizarte laguntzako zerbitzuak eta hezkuntza nahiz jolas izaerako beste zerbitzu batzuk eskaintzen 

dira. 

Iturria: Eustat. Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren Estatistika 

Unitatea: kopurua 
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Urtea/Aldia: 2010-2017 

▪ Egoitza kop. 

Definizioa: ostatu zerbitzuen, mantenu zerbitzuen eta beste zerbitzu osagarri batzuen bidez etengabeko 

arreta eta laguntza integrala ematen duten zentroen kopurua. Tipologia honetan sartzen dira egoitza 

zerbitzua eskaintzen duten zentro guztiak: harrera zentroak, aterpetxeak, barneratze erregimeneko 

errekuperazio zentroak, etxe funtzionalak eta egoitzak. 

Iturria: Eustat. Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren Estatistika 

Unitatea: kopurua 

Urtea/Aldia: 2010-2018 

▪ Ikastetxe kopurua: haur hezkuntzako 1. zikloa - Ikastetxe kopurua: haur hezkuntzako 1. zikloa - Ikastetxe 

kopurua: lehen hezkuntza - Ikastetxe kopurua: bigarren hezkuntza - Ikastetxe kopurua: batxilergoa - 

ikastetxe kopurua: lanbide heziketa 

Definizioa: ikastetxe kopurua 

Iturria: Eustat 

Unitatea: kopurua 

Urtea/Aldia: 2011-2019 

▪ Banda zabalaren hedapen egoera udalerriaren arabera (2015 vs 2020)   

Definizioa: ekimen pribatuaren ondorioz zerbitzua duten atarien kopurua eta aldian zehar gauzatu diren 

hedapen planei lotutako laguntza publikoei esker zerbitzua dutenak zenbatzen dira. Azken kasu horretan, 

zerbitzua duten atariak eta neurketa egiteko unean hedatzen ari direnak zenbatzen dira. Datuak 

udalerriaren arabera bereizi ahal izan dira, baina ez erakundearen arabera. 

Iturria: HAZI 

Unitatea: atari kopurua 

Urtea/Aldia: 2015 ; 2020 

 


