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1 Proiektuaren aurrekariak, 
ikuspegi orokorra eta irismena



01. PROIEKTUAREN AURREKARIAK, IKUSPEGI OROKORRA ETA IRISMENA

LGA Urkiolak plangintza estrategikoaren alde egin du, uste duelako horixe dela, hain
zuzen ere, eskualdeko turismo-industria behar bezala garatzeko funtsezko ardatza.
Horren harira, 2018ko irailean, Alkarteak beharrezkoa ikusi zuen erreferentziazko
dokumentu bat izatea, turismoaren alorreko plangintza eta marketina garatu ahal
izateko: LGA Urkiolak, Durangaldeko turismoa kudeatzen duen erakundeak, bide-orria
eta epe ertain zein luzerako ildo estrategikoak jasoko zituen plan bat behar zuen.
Gainera, eskualdeko sektore turistikoaren balio-katea edo balio-sistema osatzen
duten eragileek ere, nahi izanez gero, plan horri jarraitu ahal izango zioten.

Gauzak horrela, «Horizonte 2023: Durangaldeko Turismo Plana, Estrategiaren eta
Marketinaren alorrekoa» (aurrerantzean, TPEM 2023) egin dute LGA Urkiolak eta
horretarako kontratatutako aholkularitza-taldeak, sektoreko udalekin eta eskualdeko
zenbait eragilerekin batera.

Agiri horrek turismoaren garapenerako eta marketinerako jarraitu beharreko ildo
estrategikoak jasotzen ditu. Bost urteko iraupena du (2019-2023), eta urtez urte
ekintza-plan bat zehaztea aurreikusten du, urte bakoitzean egin beharreko jarduerak
jasoko dituena. Ekintza-plan horiek, berez, epe laburrerako plangintzak dira; esan
bezala, urtebeteko iraupena izango dute, eta «Horizonte 2023: Durangaldeko Turismo
Plana, Estrategiaren eta Marketinaren alorrekoa» dokumentuan ezarritako gidalerro
estrategikoetan oinarrituko dira.

Bada, dokumentu honetan, LGA Urkiolak sustatutako «Horizonte 2023: Durangaldeko
Turismo Plana, Estrategiaren eta Marketinaren alorrekoa» egitasmoaren berri
emango dugu.



01. PROIEKTUAREN AURREKARIAK, IKUSPEGI OROKORRA ETA IRISMENA

Honako lan hauek egin dira LGA Urkiolak sustatutako «Horizonte 2023: Durangaldeko 
Turismo Plana, Estrategiaren eta Marketinaren alorrekoa» garatzeko:

Plana egin da metodologia oso argi bati jarraituta, eta ordena logiko eta sekuentzial
baten arabera. Dokumentuak proposatzen du erabakiak hartzea honako hauetan
oinarrituta: aurretiazko analisia; hasierako diagnostiko xehea; eta helburu jakin batzuk
lortzera bideratutako gidalerro estrategiko gakoak.

Hauxe da, bestalde, Plana egiteko jarraitutako metodologiaren eskema:
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02. TURISMOARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA

AMIA
analisia

Lehiarako abantailak / 
Faktore kritikoak

Diagnostikoaren
ondorioak

Durangaldeak eskualde turistiko gisa duen abiapuntuko egoerari buruzko diagnostikoa egiteko, lau ardatz hartu 
ditugu kontuan:

▪Lehenengo atalean, zenbait elementuren araberako AMIA analisia egin dugu: plangintza eta kudeaketa; 
helmuga, produktuak eta eskaintza turistikoa; eskaria, sustapena eta merkaturatzea; eta, azkenik, irudia eta 
posizionamendua. Ardatz horiek bat datoz analisi-fasearen elementu nagusiekin, eta kontuan hartzen dituzte hala 
barne-ikuspegia (sektorearena eta biztanleriarena) nola kanpo-ikuspegia (eskari erreala eta potentziala).

▪Bigarren atalean, diagnostikoaren ondorio nagusiak nabarmendu ditugu. Atal horretan, Planaren egileen ustez 
turismoaren ikuspuntutik eta lehiakortasunaren alorrean Durangaldeak dituen abantaila nagusiak eta faktore 
kritikoak bildu ditugu. Beraz, alde batetik, Durangaldearen ezaugarri positiboenak daude, hots, helmuga turistikoa 
eta hari lotutako produktuak sortzeko prozesuari dagozkionak: eskualdeko etorkizun turistikoaren zutabe nagusiak 
dira, eta alor horretan zenbait ekimen eragin ditzakete. Eta bestetik, eskualdeko turismoaren ahuleziak daude, 
zeinak  inguruneari eragiten dieten, ingurunearen eragina jasaten duten (larriagotu egin ditzake) eta, gainera, 
Durangaldeko turismoa garatzeko prozesua oztopa dezaketen. Diagnostikoaren faktore gako horiek agerian uzten 
dituzte dauden arriskuak eta ahultasunak, bai eta aukerak eta gaitasunak ere. Planaren diagnostikoa laburbiltzen 
dute, eta haren interpretazioa adierazten dute.

▪Azkenik, zenbait erronka proposatu ditugu. Erronka horiek turismo-sistemak jorratu beharreko gakoak islatzen 
dituzte, eta ezinbestean gainditu egin behar dira, kontuan hartu barik zer estrategia edo politika garatuko den 
turismoaren alorrean.
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A. AMIA analisia

02. TURISMOARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA       

Ahuleziak Mehatxuak

Indarguneak Aukerak

Plangintza eta Kudeaketa

Helmuga turistikoa

Produktua - Eskaintza

Eskaria

Sustapena eta Merkaturatzea

Irudia eta Posizionamendua

AMIA analisia 6 alorretan egituratu dugu, eta bakoitzaren ahulezia eta indargune 
esanguratsuenak identifikatu ditugu.

AMIA egiteko erabilitako metodologia hiru urratsetan garatu dugu:

▪ 1. urratsa.  Lehen-lehenik, behin-behineko AMIA bat egin genuen, honako 
elementu hauetan oinarrituta: landa-lanean zehar lortutako informazio 
kuantitatibo eta kualitatiboa; galdetegiak; lantegia; eta Durangaldeko, Bizkaiko, 
Euskadiko eta Espainiako turismoaren azterketa (Plan honi dagozkien alorrena).

▪ 2. urratsa. Behin-behineko AMIA hori LGA Urkiolako teknikariei eta egoki 
iritzitako eragileei aurkeztu genien, berrikus zezaten eta ekarpenak egin 
zitzaten.

▪ 3. urratsa. Adostasun-maila handia zuten ekarpenak behin betiko AMIAn jaso 
genituen.
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PLANGINTZA

ANTOLAKETA

KUDEAKETA

TURISMOAREN PLANGINTZA, KUDEAKETA, ANTOLAKETA ETA GARAPENA 

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ Eskualdeak gero eta gehiago egiten du turismoaren garapenaren alde, eta gaur eguneko udal 
gobernu-taldeak ere turismo-jardueraren aldekoak dira. Horren isla da, adibidez, eskualdeko 
turismoa kudeatzeaz arduratzen den LGA URKIOLA erakundea sortzeko egindako ahalegina, 
zeinaren helburua baita turismo jasangarri bat garatzea, aukera emango duena eskualdea 
turismoaren merkatuan posizionatzeko eta aurrez zehaztutako turismo-mota erakartzeko.

➢ Eskualdeko estrategia bat dago (Durangaldeko Landa Garapenerako Programa 2015-2020), non 
turismoa garapen-faktore gisa identifikatu baita.

➢ Sektore turistikoan parte hartzen duten eragile publiko eta pribatuek ere gobernantza-eredu 
berria bultzatzeko eta eskualdeko turismoa kudeatzeko organo bat eratzeko borondatea 
erakutsi dute.

➢ Eskualdeko turismoa kudeatzeko egitura bat dago, duela urtebete baino gehiago eratua, 
eskarmentu handia duena landa-garapeneko proiektuak kudeatzen. Bada, egitura hori garapen 
turistikoaren sustatzaile nagusia da, eta udalekin eta sektore pribatuarekin koordinatuta lan 
egiten du, turismo-jarduera eskualde-ikuspegiarekin sustatzeko. Dena dela, egitura horrek badu 
zer hobetua.

➢ Sektore publikoak eta sektore pribatuak elkarrekin parte hartzen duten kudeaketa-organoak 
eta lan-mahaiak daude (sortu berriak eta eskarmenturik gabekoak). Hau da, helmuga 
turistikoaren sustapenean sektore publikoak eta sektore pribatuak parte hartzen dute, baina 
sustapen-eredu horrek eskarmentu handiagoa behar du, eta sektore pribatuaren partea gehiago 
hedatu behar da.

➢ Durangaldean turismoaren alorrean egindako lana beste administrazio batzuetako politika 
turistikoekin lerratuta dago (nagusiki, Bizkaiko Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza-Basquetour). 
Datu hori positiboki baloratzen da, baina hobetzekoen artean ere aipatzen da, barrualdeko 
helmuga turistikoei esleitutako rolari dagokionez.

➢ Euskal Herriko beste helmuga turistiko batzuekin lankidetzan aritzea eta akordioak egitea, 
marketin-ekintza bateratuak egiteko (BASQUE MOUNTAINS proiektuan bezala, esaterako).

➢ Durangaldean bi turismo-bulego daude, bata Durangon eta bestea Elorrion (ez daude Itourbask
sarearen barruan); horiez gain, Toki Alai Zentroa ere badago. Bada, hiru zentro horiek islatzen 
duten irudia eta eskaintzen dituzten zerbitzuak indargunetzat jotzen dira. Zerbitzu profesionala 
eta kalitatezkoa eskaintzen dute, bat datorrena garaiarekin eta helmuga turistikoaren orain 
arteko errealitatearekin. Ordea, agertoki berria (eskualde-mailako rola) kontuan hartuta, 
beharrezkoa izango da zenbait gauza birpentsatzea eta, hala badagokio, turismo-bulegoei rol eta 
zeregin berriak esleitzea.

➢Eskualdeko turismoa kudeatzeko egitura eratze- eta abiarazte-fasean dago, eta aurrerantzean 
erronka handiak gainditu beharko ditu.

➢LGA Urkiolak ez dauka behar besteko lidergoa turismoaren alorrean. Sektore pribatuarentzat, 
LGA Urkiola ez da erreferentzia bat, ez dute ikusten turismoa sustatzeko eragile nagusi gisa. Dena 
dela, aurrerapausoak ematen ari dira.

➢Eskualdeak eta eskualdeko biztanleek bokazio turistiko mugatu eta urria dute; hala ere, 
bokazio hori gero eta handiagoa da. Eskualdeko udalerri askok ez daukate turismoa beren 
agendetan. Pertzepzio orokorraren arabera, herritarrek ez dute atzematen turismoa 
potentzialitate handiko jardueratzat, beste sektore tradizional batzuetan aritzen direlako 
(industrian, esaterako). Ordea, herritarrei egindako inkestaren arabera, % 55ek baino gehiagok 
uste du turismoari garrantzi oso handia edo handia eman beharko litzaiokela.

➢Durangaldeak behar baino protagonismo txikiagoa du Euskal Herriko panorama turistikoan. 
Horren arrazoietako bat da zenbait urtetan ez dela egon eskualdeko turismoa kudeatzeko 
erakunderik, Basquetourrekin eta BFArekin aliantzak egiteko ezinbestekoa dena. Desoreka 
atzematen da, era berean, Bizkaiko beste eremu batzuekiko (kostaldearekiko, adibidez).

➢Orain arte, Durangaldeak ez du izan baliabide ekonomiko eta giza baliabide nahikorik gaur 
egungo ingurune lehiakorrean turismoa proaktiboki garatu ahal izateko.

➢Udalerrietako, eskualdeko eta Bizkaiko administrazio publikoek hertsiki turistikoak ez diren 
alorretan ere ikuspegi turistikoa areagotzeko beharra (ingurumena, landa-garapena, kultura, eta 
abar.)

➢BFAk, oro har, ikuspegi kontserbazionista du naturaguneen gainean, eta horrek mugatu egin 
dezake turismo-sektorearen barruan trakzio-lan handiena egin dezaketen baliabideen garapena; 
ondorioz, baliteke emaitzak bat ez etortzea turismoaren sektoreak izan ditzakeen itxaropenekin.

➢Sektorearen aurreikuspenei dagokienez, iritzi-emaile gutxi batzuk eszeptiko agertu dira orain 
arteko egitasmo eta proiektuekin; haien ustez, zehaztutako planak erdizka garatu dira, eta/edo 
ez diote onurarik ekarri eskualdeari. Iritzi-emaile guztiek azpimarratu dute plana izan behar dela 
errealista, posibilista eta eraginkorra.

PLANGINTZA

ANTOLAKETA

KUDEAKETA

• Turismo-jarduera 

planifikatzea

• Turismoa kudeatzea

• Turismoari laguntzeko 

politikak

• Sektore publikoaren eta 

pribatuaren arteko 

lankidetza

• Eragileak sentsibilizatzea

• Eskualdeen arteko, 

sailen arteko eta 

erakundeen arteko 

koordinazioa eta 

lankidetza



HELMUGA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ Eskualdea leku estrategiko batean kokatuta dago. Durango EAEko hiru lurralde 
historikoen erdigunean/lotunean dago (Betsaide, 0. km).

➢ Eskualdeko naturagune eta herri asko ederrak eta bereziak dira: paisaia eta paraje 
paregabeak dituzte.

➢ Komunikabide- eta garraio-sarea garatuta dago. Eskualdeak kalitatezko errepide-sarea 
du, bai euskal hiriburuetara joateko, bai inguruko udalerrietara heltzeko. AP8 autobideak, 
baina, erdibitu egiten du. Bestalde, Euskotren zerbitzuari, Durango-Beasain errepideari 
eta abarri esker, Durangaldea ondo lotuta dago inguruko eskualdeekin eta turismo-
jarduera handiko kostaldeko tokiekin.

➢ Estatuko eta nazioarteko merkatuetarako sarbideetako bat Bilboko aireportuan 
kokatuta dago, eta Durangaldea ondo lotuta dago aireportuarekin. Gainera, Bilbao-
Donostia/San Sebastián turismo-korridorearen erdian dago.

➢ Udalerri batzuetan (Durangon eta Elorrion, esaterako), seinaleztapena egokia da, bai 
udalerriari dagokionez, baita turismo-baliabideei dagokienez ere. Horiei esker, 
bisitarientzat errazagoa da baliabideok interpretatzea eta ezagutzea.

➢ Zerbitzu publikoek eta ekipamenduek maila ona dute, oro har, eta bat datoz udalerrien 
ezaugarriekin; batez ere herritarrei zuzenduta daude, baina, kasu batzuetan, 
bisitarientzako ere erakargarriak izan daitezke (pilotalekuak, kirolguneak, azokak...).

➢ Herritarren ustez, positiboa da turismoa sustatzea. Biztanleei egindako inkestaren 
arabera, herritar gehienek uste dute turismoak ez duela aparteko inpakturik edo 
eragozpenik eragiten.

➢ Eskualdea erakargarria izan daiteke helmuga EZ turistiko gisa: bisitari asko ez egotea 
erakargarria izan daiteke helmuga turistikoetako errealitate kultural eta sozialean parte 
hartu nahi duten bisitarientzat.

➢ Helmuga segurua da, maila guztietan.

➢ Oro har, Durangaldearekiko ikuspegi turistikoa oso mugatua da. Ez dago Durangaldeko eremu 
geografikoa helmuga turistiko gisa irudikatzen duen barne- ez kanpo-ikuspegirik. Industriak indar 
handia dauka eskualdean, eta, landa-eremu eta naturagune paregabeak izanda ere, Durangaldea, 
gaur egun, ez da toki turistikotzat hartzen.

➢ Eskualdean zeharreko banaketari dagokionez, oso desorekatua da turismoaren alorreko 
eskaintzaren eta zerbitzuen kontzentrazioa. Eskualdearen barruan, errealitate eta egoera 
desberdinak daude. Zerbitzu-eskaintzaren gabezien ondorioz, turistak modu desorekatuan 
banatzen dira eskualdean; horrek, argi eta garbi, kalte egiten die turismoaren ikuspegitik gutxien 
garatuta dauden herriei, hau da, bisitariei produktuak edota zerbitzuak eskaintzeko gaitasun 
mugatuagoa duten horiei.

➢ Helmuga turistikotzat jotzeko garaian, eskualdearen erakargarritasuna gutxitzen duten elementuak 
daude. Adibidez: eremu batzuetako kutsadura bisuala (industria, errotulu gogorrak, eraikin 
abandonatuak), kiratsa, eta abar.

➢ Proiektuak barne hartzen duen eremu geografikoko udalerri batzuk ez dira eskualdearen parte 
sentitzen, ez daukate Durangaldekoak izatearen «harrotasun»ik. Horregatik, ez omen da erraza 
proiektuak partekatzea; adibidez, sektore turistikoa elkarrekin garatzea.

➢ Turismoaren alorreko politiken ikuspegia oso lokala da. Ez dauka intentsitate bera eskualdeko toki 
guztietan; eta, logikoa denez, udalerri handienetan zentralizatuta dago. Batez ere, kulturaren eta 
aisialdiaren alorreko eskaintza dago, baita eskaintza turistikoa ere, turismoa garatzen den 
tokietakoa.

➢ Udalerri txiki batzuk turismo-sistematik kanpo geratzeko arriskua dago: kasu batzuetan, bisitariei 
eskainitako zerbitzuak eta merkataritza-eskaintza ez dira aski; beste batzuetan, berriz, ez dago 
turismorako bokaziorik, sektore horri lehentasunik ematen ez diotelako. Neurri handi batean, 
turismo-sistemaren barruan egotea sektore horren garapenean lan egiteko borondatearen mende 
egongo da.

➢ Garraio publikoa mugatua da. Halere, azken urteotan hobetu egin da herri edo/eta baliabide jakin 
batzuen arteko lotura, baita Donostia/San Sebastiánekikoa ere. Dena dela, gaur egun bisitari 
gehienak beren autoetan etortzen dira.

➢ Norabideak ez daude behar bezala seinaleztatuta, ezta eskualderako sarrera nagusiak ere 
(autobidean eta errepide nagusietan, seinalerik ez) .

➢ Udalerrietako turismo-baliabide eta -ibilbide batzuk (batez ere, natura-ibilbideak) egoera txarrean 
daude, eta hobetu egin daitezke.

LURRALDEA/

HELMUGA

A. AMIA analisia
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LURRALDEA/ 
HELMUGA 

TURISTIKOA

• Helmuga turistikoa: 
ezaugarriak

• Ingurune fisikoa
• Azpiegiturak eta 

sarbideak
• Seinaleztapena
• Turismoari buruzko 

barne-ikuspegia



BALIABIDE ETA PRODUKTU TURISTIKOAK / TURISMO-ZERBITZUEN ESKAINTZA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ Potentzial turistikoa duten baliabide ugari daude, askotarikoak eta osagarriak. Baliabide 
horiek, batez ere, bi alorretakoak dira: landa-eremua/natura eta kultura (bizimodua eta 
ohiturak). Horrez gain, «turismo emozionala» deritzon alorreko baliabideak ere badaude 
(gauzak ikustean baino gehiago, parte hartzean datzan turismo-moldea). Horrekin 
guztirekin, askotariko produktuak biltzen dituen helmuga bat osatzen da. Helmuga hori 
erakargarria da, baina, aldi berean, badu zer hobetu —batez ere, turismoaren balioa 
aitortzeari, turismoa sustatzeari eta posizionamenduari dagokionez—.

➢ Durangaldeak ezaugarri bereizle bat du, turismoa erakartzeko garrantzitsua den faktore 
bat: eskualde honetan, euskal kulturari, euskal ohiturei eta bizimodu propio bati (hiritarra-
landatarra) lotutako arlo batzuk bene-benetakoak dira. 

➢ Natura-turismoak potentzialitate handia du, erabilera publikoko ekipamendu ugari 
daudelako (Urkiolako Parke Naturala, Oiz mendia, bide berdeak, GRak, PRak, Ibilbide 
Osasuntsuak, Naturbideak, bidegorriak, BTTak, eta abar); baliabide horiek turismoaren 
sektorean duten erabilera areagotu egin daiteke, baldin eta ingurumenaren alorreko 
administrazioarekin batera lan egiten bada.

➢ Eskualdearen garapen jasangarriari buruzko diskurtso eguneratu bat eraikitzeari 
dagokionez, aurrerapausoak eman dira. Oraingoz, diskurtso horrek ez du, berariaz, 
jarduera turistikoa barne hartzen, baina slow turismoarekin eta osasunaren/ongizatearen 
alorreko turismoarekin lotu ahal izango litzateke.

➢ Aurrerapauso esanguratsuak eman dira kultura- eta ondare-turismoaren kudeaketan, eta 
gero eta garrantzi handiagoa ematen zaio alor horrek turismoaren esparruan duen 
balioari; batez ere, Durangon eta Elorrion, non bisiten eta jardueren egitarau zabala 
dagoen.

➢ Kultura eta ondarea kudeatzeari dagokionez, Gerediaga Elkarteak zeregin garrantzitsua du; 
izan ere, Durangoko Azoka antolatzen du, alegia, eskualdera bisitari gehien dakartzan 
ekitaldia, eta Durangaldeak euskal kulturarekin duen lotura estua bultzatzen duena.

➢ Gastronomiaren ikuspegitik ere, Durangaldea helmuga erakargarria da: batetik, euskal 
gastronomia tradizionalaren eskari erreal eta potentzialari lotuta dago; eta, bestetik, 
lotuta dago ostalaritzarekin, erreferente batzuekin, lehen sektorearekin eta horren 
proiekzioaren aldeko apustuarekin. Hor daude Michelín izardun jatetxeak, Fifty best, pintxo-
lehiaketak, Ardosaltsan, ekoizleei bisitak, sagardotegiak, eta abar.

➢Ez dago «erreferentziazko ikonoa» den baliabide turistikorik, argi eta garbi posizionatuta dagoena 
eta beste elementu osagarri batzuen laguntzarik gabe bisitariak erakartzeko gai dena. Salbuespena da, 
akaso, Anboto mendia-Urkiolako Parke Naturala.

➢Euskal Herriaren barrualdeko beste eskualde batzuekin alderatuta, Durangaldeak ez dauka 
bereizgarri sendorik. Baliteke, agian, euskal mitologiari lotuago egotea, eta, hori hala bada, zenbait 
aukera sor litezke, kontuan hartuta bisitariei geure burua aurkezteko moldeak eta haiekin harremanak 
izateko moduak (aldea, dena dela, gehiago dagokio saltzeko moduari, saltzen denari baino).

➢Gaur egun, produktu turistiko gutxi daude eskualdean; ez daude egituratuta, ezta, oro har, eskari-
segmentu espezifikoetara bideratuta ere.

➢Bisitari gehien datozen garaietan, eskualdea itxita egoten da, «oporrak direla-eta». Abuztuan eta 
opor-garaietan, turismoaren alorreko produktu eta zerbitzu gutxi eskaintzen dira; batez ere, jatetxeei 
eta dendei dagokienez.

➢Turismoaren ikuspegitik, Urkiolako Parke Naturalari ez zaio behar besteko etekina ateratzen
(ingurumenari lotutako mugak dauzka). Gainera, erlijioarekin lotutako bisitei dagokienez ere, 
Santutegia jada ez da erreferente bat (ez dago ezkontzarik…).

➢Toki batzuetan (Atxarten, adibidez), ez dago mendiko kirola egiteko harrera-gunerik. Harrobiak 
berak ere alde batera utzia dirudi.

➢Eskualdean egindako ekitaldi eta jarduerek ez daukate behar besteko proiekziorik inguruko 
merkatuetan, are gutxiago Estatukoetan edota nazioartekoetan. Gehien-gehienak bertako herritarrei, 
hurbileko merkatuei edo ikus-entzule oso espezializatuei zuzenduta daude.

➢Ez dago dinamizazio-ekitaldiak eta -jarduerak sustatzeko eskualde-mailako politikarik, eta jarduera 
guztiak udaletatik bideratzen dira. Ez dago koordinaziorik eskualde-mailan, eta, ondorioz, jarduerak 
pilatu egiten dira batzuetan; horren eraginez ere, ekitaldi batzuek protagonismoa galtzen dute.

➢Ez dago Durangaldeko jarduerak eta ekitaldiak jasotzen dituen agenda bateraturik, bisitariei 
zuzenduta dagoena eta askotariko publikoaren artean zabaldu daitekeena; era horretako agenda bat 
egongo balitz, turismoaren sektoreko eragileek beren bezeroei gomendatu ahal izango zieten.
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Turismoa: 

baliabideak, 

produktuak, 

eskaintza

BALIABIDE ETA PRODUKTU TURISTIKOAK / TURISMO-ZERBITZUEN ESKAINTZA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢Nekazaritzako elikagaien ekoizpenarekin lotutako kultura eta tradizio bat dago, eta, horren 
barruan, jasangarritasunaren diskurtsoarekin bat datozen proiektuak daude (zirkuitu laburreko 
salerosketak, slow food, eta abar). Horrek guztiak gero eta protagonismo handiagoa dauka turismo 
gastronomikoan.

➢Turismo gastronomikorako aukerak egon daitezke, baldin eta Durangoko Azoka 
birgaitzen/berregokitzen bada.

➢Potentzialitate handia dago kirol-jarduerak egiteko naturan eta ekipamendu zein azpiegitura 
publikoetan. Eta, ondorioz, aukera onak daude kirol-turismo partizipatiboa garatzeko. Esate 
batera, Mikeldi GRa.

➢Berezko erakargarritasuna duten eta adierazle turistikoak hobetzen dituzten kirol-ekitaldiak 
egiten dira; ordea, ekitaldi horiek gaitasun mugatua dute inpaktu ekonomiko positiboa eragiteko 
(parte-hartzaileak ez dira ostatatzen Durangaldean).

➢Durangoko Azoka erreferentziazko ekitaldia da, ondo finkatuta dagoena. Diskurtso turistikoa 
eraikitzeko oinarria izan liteke, eta diskurtso hori urte osoan zehar proiektatu liteke (esaterako, 
sormen-industriei lotutako jarduerak antolatu litezke hilean behin).

➢MICE turismoaren tipologia zehatz batzuk garatzeko aukera dago. Esate batera, pizgarriak: 
antolatzaileek Toki Administrazioarekin dituzten harreman erraz eta trabagabearen ondorio izaten 
dira, horrek errazten baitu ekitaldi zehatz batzuk antolatzeko oztoporik ez ipintzea eta erabaki 
berezi batzuk hartzea (ondarea eta eremu publikoa erabiltzeko baimenak, agintarien presentzia, 
eta abar); batez ere, helmuga turistikoa nabarmendu eta euskal ohitura eta kulturarekin lotzen 
duten ekitaldiei dagozkie. Beste aukera bat, konbentzioak: eskualdeko industria-ehunetik 
sortutakoak.

➢Lokalizazio eta gune interesgarriak, filmazioen eta publizitate-iragarkien bidez turismo-jarduera 
sortzeko aukera ematen dutenak. Horretarako, film comission delakoen antzeko lan-ildoak 
erabiltzen dira (badago eskarmentu apur bat alor horretan), betiere Bilbao Bizkaia Film Comission-
ekin koordinatuta.

➢Industria-turismoa garatzeko aukera dago. Bereziki, Oiz mendiaren magaletan identifikatutako 
baliabideekin lotuta: ura, burdinolak, errotak, parke eolikoa, eta abar.

➢Eskualdeko toki batzuetan astroturismoa garatzeko aukera hautematen da.

➢ Herritarrek eta turismo-sektoreak ez dituzte ezagutzen ez turismoaren baliabide guztiak ez 
haien ahalmen guztiak.

➢ Nazioarteko bisitariak erakartzeari dagokionez, oso gutxi ustiatzen dira naturak eskainitako 
aukerak —bai inguruneaz gozatzeko, bai naturan kirol-jarduerak egiteko—.

➢ Urkiolako Parke Naturaleko informazio-zerbitzura iristeko zailtasunak daude. Bestalde, toki 
horretan ingurumenaren alorrean eskaintzen diren edukiak oso oinarrizkoak dira, eta ez 
dagozkie, berariaz, ez eskualdeari ez turismoari.
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Eskaintza 
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BALIABIDE ETA PRODUKTU TURISTIKOAK / ZERBITZU TURISTIKOEN ESKAINTZA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢Ostatatze-eskaintza, orokorrean, kalitatezkoa da. Gainera, handituz doa: askotarikoa da 
kategorietan, edukieretan eta prezio- eta zerbitzu-aukeran. Ez, ordea, tipologiei dagokienez.

➢Batez ere naturarekin zerikusia duen aisialdiaren alorreko jarduera turistikoak 
eskaintzen dituzten enpresen sorta zabala dago (kasu askotan, ez dute Durangaldean 
bakarrik lan egiten).

➢Turismo aktiboko enpresek zerbitzu-maila ona eskaintzen dute, eta haien zerbitzuen 
portfolioa gero eta zabalago eta aberatsagoa da. Baina, batzuetan, zailtasunak dituzte 
bezeroak erakartzeko.

➢Enpresa batzuek kalitatea, zerbitzua hobetzea eta turismo jasangarria eskaintzea bilatzen 
dute —halaxe islatzen du, behintzat, zenbait programatan izandako partizipazio-mailak 
(SICTED, IKTak, eta abar)—. Dena dela, oraindik badago eragile gehiagorentzako lekua.

➢Jatetxe-arloa: bezero eta poltsiko guztietarako establezimenduak daude (Michelín
izardunak, erretegiak eta abar).

➢Orokorrean, jatetxe-arloko eskaintza kalitate onekoa da. Beraz, salbuespen gutxi batzuk 
salbu, gastronomia elementu osagarri bat da, motibazionala baino gehiago.

➢Bertako pintxoen lehiaketa («Jango Dot» Durangon, eta «Jan Alai» Zornotzan...).

➢ Kanpotik datozen bisitariei ez zaie ezelango orientabiderik ematen eragile turistikoen 
zenbait tipologiaren gainean: jatetxeak, eskaintza komertziala oro har…

➢ Kasu bakan batzuk kenduta, ez dago erdi- edo goi-mailako bezeroek espero dituzten 
zerbitzuak eta baldintzak aseko dituen establezimendurik (ostatu eta jatetxeen alorrean, 
batez ere). Sailkapen horretan, EAEn zehar bidaiatzen duten nazioarteko bezeroak 
daude, batez ere, eta esklusibotasuna eta jatortasuna bilatzen dute.

➢ Espezializazio geografikoan oinarritutako zerbitzuekin harrera egiteko gaitasuna falta 
da: Durangaldean, bisitariei harrera egiten dien zerbitzua multiproduktua da.

➢ Eskaintza enpresa-mailakoa da, eta horrek kudeaketari eta marketinari eragiten die.

➢ Jatetxe-arloa zaharkitua eta eguneratu barik dago; batez ere, landa-eremu batzuetan 
(belaunaldi berriek ez dute jarraitu).

➢ Durangaldean, bertako jaki-iturrien (ortua, abeltzantza, etab.) eta mahaian 
zerbitzatzen denaren arteko etena gertatu da, eta asko jaitsi da euskal sukaldaritza 
tradizionalaren eskaintza. Ondorioz, turismoaren ikuspegitik, eskualdeak 
erakargarritasuna galdu du alor horretan.

➢ Eskaintza sistematiko bateratua ez da asko garatu (adibidez, merkaturatzeko diren 
produktuena). Horren arrazoia da, batetik —eta neurri handi batean—, Durangaldean ez 
dagoela zerbitzu hartzailerik; eta, bestetik, euskal zerbitzu hartzaileek ez dutela, orain 
arte, gai hori asko garatu.

➢ Sektorean ez dago antolaketa egituraturik: behar-beharrezkoa da eragile pribatuen 
artean interrelazioa eta lankidetza egotea.

➢ Hein handi batean, estandarizatu egin da landa-eremuko eskaintza komertziala, eta, 
ondorioz, helmuga hori dagoeneko ez da hain erakargarria, turismoari dagokionez.
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PERTSONEN TALENTUA; PRESTAKUNTZA; SEKTOREAREN PROFESIONALIZAZIOA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ Enpresa asko daude prestakuntza-programetan eta lehiakortasuna hobetzeko 
programetan parte hartzeko prest. Eta asko dute hobetzeko.

➢ Zerbitzu batzuek maila bikaina dute.

➢ Enpresa-sarea oso atomizatuta dago eta txikia da, eta ez dauka eskarmentu handirik 
turismoaren alorreko produktu eta paketeak garatzeko egin daitezkeen lankidetza-saioen 
alorrean.

➢ Turismoan diharduten enpresetako langile batzuek ez daukate behar besteko prestakuntza 
eta gaitasun profesionala. Hizkuntzetan ere, maila txikia dute.

➢ Sektorearen zati handi batek izaera tradizional nabarmena du, eta, garai honetan, behar-
beharrezkoa da mundu digitalean egotea.

TALENTUA 

ERAKARTZEA ETA 

BERTAN 

MANTENTZEA

ESKARIA

ESKARIA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ EAEko helmuga turistikoei dagokienez, Bizkaian handitu da gehien bisitari-kopurua.

➢ Helmuga turistiko bat da txangozaleentzat.

➢ Oro har, helmugaren gaineko asebetetze-maila altua da; hala erakusten dute Bizkaiko 
Turismoaren Behatokiaren datuek, baita asebetetze-mailari buruz ad hoc egindako 
inkestak ere.

➢ Helmuga ospitalario eta atsegina irudikatzen dute bidaiariek.

➢ Eskaria oso lotuta dago urtaroarekin.

➢ Turismo-fluxu handiena udalerri eta baliabide zehatz batzuetan kontzentratzen da 
(Durango, Elorrio, Urkiolako Parke Naturala, Arrazolako bide berdea eta abar), halaber 
denbora-tarte jakin batzuetan (asteburuak, uda, abuztua).

➢ Turismoak txangozaletasunarekiko mendekotasun handia du; eta, baliabide batzuen 
kasuan, eskola-turismoarekiko mendekotasuna ere bai. Turismo-mota horien eragin 
ekonomiko zuzena mugatua da, baina badituzte beste abantaila batzuk: etorkizunerako 
bezeroak sortzen dituzte, ez dira urtaroaren araberakoak eta abar.

➢ Gertuko merkatuekiko mendekotasun handia dauka.

➢ Txangozaletasunaren fenomenoa ezezaguna da, Durangaldeko bezero nagusiak alor 
horretako bidaiariak badira ere. Behe- eta erdi-mailako gastuei buruz hausnartu beharko 
genuke, besteak beste.

ESKARIA
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• Kalitatea
• Teknologia berriak
• Berrikuntza
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MARKA-IRUDIAREN POSIZIONAMENDUA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ Durangaldeak baditu irudi turistikoa bultzatzeko interesgarriak diren ezaugarriak.

➢ Eskualdearen irudia naturari lotuta dago, batez ere (Anboto, Urkiolako Parke 
Naturala, Oiz)

➢ Aukera paregabea dago Durangaldeko markaren eta marka turistikoaren arteko 
koherentzia eta kohesioa lantzeko eta, gainera, horiek LGA Urkiolaren beste 
proiektuekin lotzeko. Horrek guztiak marka-arkitektura on bat eraikitzeko bidea eman 
beharko luke, eta eragina izan beharko luke LGA Urkiolaren komunikazio-estrategian.

➢ Ekitaldi batzuek ere Durangaldeko marka-irudiaren ezaugarriak bultzatzen dituzte.

➢ Ez dago ez eskualde-markarik, ez turismo-markarik.

➢ Ez da erraza turismorako definitutako lurralde-eremuaren barruan Durangaldea ere 
irudikatzea.

➢ Helmuga ez da ezaguna. Oso irudi ahula du, bereizi gabea. Hurbil-hurbileko ingurunean, 
ordea, helmuga ezaguna da eta txangozaleak erakartzen ditu; baina, pertsona horiek, 
Durangaldearekin baino, Urkiolarekin, Anbotorekin, Durangorekin edota Elorriorekin 
identifikatzen dira.

➢ Orain arte, ez da egin turismoarekin lotutako errelatorik.

➢ Ez da sakon aztertu Durangaldeak merkatu igorle nagusietan duen irudia.

➢ Orokorrean, ez dago Durangaldearen ospea bultzatuko duen mugarririk. Salbuespenak: 
Durangoko Azoka, Amorebietako Nazioarteko Krosa, Elorrioko Musikaire (agian) eta nitxo 
oso zehatz batzuei zuzendutako ekitaldiak.

IRUDIA ETA 
POSIZIO-
NAMEN-

DUA

ESKARIA

• Erakargarritasun 
turistikoa

• Markaren irudia eta 
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SUSTAPENA

MARKETINA: INFORMAZIOA, SUSTAPENA ETA MERKATURATZEKO LAGUNTZA

INDARGUNEAK AHULEZIAK

➢ Udalerri-mailari dagokionez, bisitariei turismoari buruzko informazioa eta arreta 
emateko zerbitzuak profesionalak, egituratuak eta egokiak dira bi kasutan. Ordea, 
(konpontzeko moduko) hutsuneak daude eskualde-mailako zerbitzuetan.

➢ Eskaera erreala gero eta hobeto ezagutzen dugu, Bizkaiko Turismoaren 
Behatokiarekin lankidetzan aritzen garelako eta berariazko azterlan bat egin 
dugulako turismoa planifikatzea helburu duen proiektu honen barruan.

➢ Argi geratu da Durangaldeak marka turistiko bat eta 
sustapenerako/merkaturatzeko estrategia bat behar duela, tresnak modu 
eraginkorrean erabilita. Horren adibide da marka-irudi bat sortzeko eta 
aurreikusitako marketin-plan bat egiteko enkargatu izana.

➢ Helmuga turistikoa Basque Mountains markaren bitartez sustatzeari dagokionez, 
aurrerapen handiak egin dira. Durangaldea 2015etik dago eskualdeaz gaindiko 
proiektu horren barruan, Enkarterri, Gorbeialde eta Aiaraldearekin batera (gaur 
egun, horiek dira ekimenaren parte) natura-turismoa eta barrualdeko turismoa 
sustatzen.

➢ Kirolaren, gastronomiaren eta kulturaren alorreko ekitaldien aldeko apustua egin 
da, marketin turistikoko argudio gisa (Krosa, AIPATU)

➢ Helmuga turistikoaren sustapena egiteko euskarri erakargarriak eta 
kalitatezkoak egiteari dagokionez, zentzuz jokatu da, eta ez da ezer aurreratu; izan 
ere, Durangaldearen marka turistikoaren zain egotea erabaki da (orain arte, 
eskualde osoa barne hartzen duen mapa bat bakarrik argitaratu da).

➢ Ez dago marketin-plangintza estrategiko eta operatiborik.

➢ Datuak ezagutzeko eta sektoreari transmititzeko eredua hobetu egin daiteke; batez 
ere, datuak atzitzeari eta horien interpretazioa sektorean zabaltzeari dagokionez.

➢ LGA Urkiolaren sustapena egiteko gaur egun erabiltzen diren euskarriek ez dute beren 
funtzioa betetzen (webgunea/sare sozialak).

➢ Durangaldeak mrkaturatze-kanaletan duen presentzia oso txikia da. Gainera, orain 
arte ez da egon turismoa bultzatzeko berariazko jarrerarik, gaur egungo eskaintza 
txangozaleei eta bezero zuzenei bideratuta dagoelako.

➢ Ez dago zerbitzuak online merkaturatzeko eta «saltzeko» laguntzarik. Ez dago 
erreserbak eskualde osoaren ikuspegiarekin egiteko aukera ematen duen plataformarik 
edo kanalik, ez eta zerbitzu hartzaileekin egindako akordiorik ere.

➢ Ez dago fidelizazioa artikulatzeko estrategiarik.

• Turismoa sustatzea
• Tresnak
• Euskarriak
• Bisitariei informazioa 

eta arreta ematea
• Merkaturatzeko 

laguntza
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AUKERAK MEHATXUAK

➢ Plan Estrategikoa eta antolaketa berritu bat izan behar dira Durangaldeko sektore turistikoa eraldatzeko tresna 
nagusiak.

➢ EAEko eta Bizkaiko turismoa hazi eta nabarmendu egin da. Azken hiru urteotan, adierazle nagusiek bilakaera 
positiboa izan dute.

➢ Landa-eremuari gehien lotutako administrazioek badakite eremu horiek funtzio ugari dituztela (ekonomikoa, 
ingurumenari lotutakoa, soziokulturala), eta ikusi dute turismoak gero eta garrantzi handiagoa duela ekonomia 
dibertsifikatzeko, enplegua sortzeko, populazioa finkatzeko eta, finean, bertakoen bizi-kalitatea hobetzeko.

➢ Oro har, turismoaren sektorea dinamikoa da, honako elementu hauei dagokionean: bidaiari-kopurua, enplegua, 
produktu berriak eta, azkenik, lehentasunezko segmentuak kultura- eta natura-turismoarentzat, turismo 
osasuntsuarentzat eta turismo gastronomikoarentzat.

➢ Berezitasunari eta jatortasunari lotutako baloreak dituzten helmuga «berriak» bilatu dira.

➢ Gizarteak ikuspegi berri bat du kulturari buruz, eta horrek handitu egiten du herri-kultura osatzen duten 
elementuen gaineko interesa (gastronomia, artisautza, moda, adierazpen artistikoak, musika, zinema, 
telebista...).

➢ Gizarteak kontsumo osasuntsuari, slow kontsumoari eta abarri buruzko ikuspegi berri bat du, eta 
jasangarritasunaren aldeko jarrera ere badu.

➢ Durangaldeko beste sektore ekonomiko batzuek ere bilakaera bat izan dute (adibidez, industriak eta lehen 
sektoreak).

➢ Hazi egin da turismo senior aktiboa. Helmuga lasaiak, izaera gizatiarrekoak, kultura-eskaintza oparoa dutenak eta 
turismo osasuntsua bultzatzen dituena.

➢ Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak turismoaren garapenaren aldeko apustua egin dute.

➢ Aro digitalean, merkaturatze- eta komunikazio-kanal berriak agertu dira helmuga turistikoentzat eta turismo-
enpresentzat. Horiei esker, Durangaldearen neurriko landa-eremuak eta helmuga turistikoak modu 
eraginkorragoan lehiatu ahal dira.

➢ Lehiakortasun handia dago eskualdean, Estatuan eta Europan.

➢ Ezegonkortasun politiko eta ekonomiko handia dago MUNDU OSOAN.

➢ Bizkaiak eta Euskadik bultzatzen dituzten segmentuetan, Durangaldea ez dago ondo posizionatuta.

➢ Turismo-zikloa aldatu egin daiteke, Espainiako helmuga lehiatzaileak suspertuz gero.

➢ Zailtasun administratiboak daude proiektu turistikoak abiarazteko.

➢ Turismoari buruzko informazio pertsonalizatuaren ordez —zeinak eragin biderkatzailea izan baitezake tokiko 
ekonomietan—, teknologia berrien bidez bisitariek eurek kudeatzen dituzten sistemak eskaintzeko joera dago.

➢ Jarduera turistikoa globalizatu eta hutsaldu egin da.



B. Diagnostikoaren ondorioak



Turismoaren garapena Durangaldeko agendan txertatzeko borondate argia dago. Eskualde 
osoaren ikuspegiarekin lan egin nahi dute, turismo jasangarri eta inklusiboa helburu.
Sustatu nahi dute helmugaren balio-kateko eragileek beren borondatez parte har dezatela. 
Bestalde, eskualdeaz gaindiko administrazioek (BFA, EJ) turismoaren alorrean sustatzen dituzten 
politikekin lerratuta egon nahi dute.

Durangaldearen irudia lotuta dago jatortasunarekin, landatarrak eta hiritarrak bat egiten duten
euskal bizimoduarekin. Jende abegitsu eta zintzoa bizi da bertan, beren ohiturez harro dagoena.
Lurralde bizia osatzen dute, baina ez hertsiki turistikoa; eta hori oso erakargarria izan daiteke
helmugaren errealitate kultural eta sozialean parte hartu nahi duten bidaiarientzat.

DURANGALDEA LEKU EZIN HOBEAN KOKATUTA DAGO (EAE-REN ERDIGUNEAN), ETA OSO
IRISGARRIA DA. Urte osoan erakarri ahal ditu turismo-fluxuak, eta horiek eskualdeko hainbat
tokitara zabaldu.

Durangaldeko NATURAGUNEAK bereziak eta erakargarriak dira. Urkiolako Parke Naturala da
baliabide nagusia: helmugari lotuta dago, dudarik gabe, eta naturaz gozatzeko aukera ematen du,
modu aktiboan zein patxadatsuagoan.

B. Diagnostikoaren ondorioak

02. TURISMOARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA.

1

4

5

Helmugaren ezaugarri positiboenak biltzen 
dituzte, produktu turistikoa sortu eta 

ezartzerakoan aintzat hartu beharrekoak. 
Labur esanda, etorkizuneko produktu 

turistikoaren oinarriak dira, eta aukerak 
sorrarazten dituzte.

3

“ Lehiarako abantailak

POTENTZIAL TURISTIKOA duten ZENBAIT BALIABIDE daude. Batez ere, landa-natura, gastronomia
eta kulturaren alorrekoak dira (herri xarmangarriak, ondare ukigarri eta ukiezina, bizimodua,
hizkuntza, ohiturak, eta abar), eta turismo emozional, esperientzial eta partizipatibo batez
gozatzea ahalbidetu dezakete.

2



B. Diagnostikoaren ondorioak

02. TURISMOARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA

Turismoa ez da egon Durangaldeko lehentasunen agendan. Eskualdeko jarduera ekonomiko gisa,
ez da behar behar beste garatu, eta, ondorioz, konpondu beharreko gabeziak ditu. Gaur egungo eta
etorkizuneko bidaiariei produktu osoa eskaini behar zaie, kalitatezkoa, beren itxaropenak asetzeko
eta itzul daitezela lortzeko.

Eskualde-ikuspegia eta erakundeen arteko zein publiko-pribatuaren arteko lankidetza-
koordinazioa urria izan da gaur egunera arteko proiektu turistikoetan. Horrek zailagoa egin
dezake Durangaldean plan komunak abiaraztea. Prozesu honetan parte hartu dutenek berariaz
adierazi dute turismoa eskualde ikuspegitik landu behar dela, horrek askoz abantaila gehiago
ekarriko liekela guztiei; ordea, proiektuak herri-ikuspegiarekin lantzeko joera nabaritzen da (ez
bakarrik turismoaren alorrean).

Helmugan bertan Durangaldeko turismoa kudeatzeko egiturak abiarazte-fasean daude, eta
erronka handiak dituzte: marka eta produktua sortzea, plangintza estrategikoa egitea... Izan ere,
turismoaren industriak eskatzen du kudeaketa-ahalegin handiak egitea, eragileekin hurbiltasunez
aritzea, konpromisoa, ardura eta etengabeko dinamizazioa.

Durangaldeko jarduera turistikoa ez da orekatua: batez ere, Elorrion eta Durangon biltzen da. 
Udalerri batzuk agenda turistikotik kanpo geratzeko arriskua dago.

1

2

3

4“
Faktore kritikoak

Hauexek dira faktore kritikoak: eskualdeko 
turismoaren ahuleziak, ingurunean 
eragina dutenak edo ingurunearen 

eragina jasaten dutenak (inguruneak 
larriagotu egin ditzake), eta produktua 
garatzeko prozesuan aurrera egiteko 

zailtasunak edo trabak ekartzen 
dituztenak.

Ez daukagu erreferentziazko ikonorik bisitariak erakartzeko eta Euskadi barrualdeko beste
eskualde batzuetatik bereizteko (salbuespena da, beharbada, Urkiolako Parke Naturala, eta
Durangaldeak lotura estuagoa duela mitologiarekin). Gainera, eskualde-mailako produktu
turistikoak ez dira nabarmentzen, eta ez daude egituratuta. Turismoan jarduera-indize txikiak
dituzten helmugen dinamikak ageri dira Durangaldean ere: bisitari gehien datozen aldi batzuetan,
«oporrengatik itxita» egoten da eskualdea.

5



C. Erronkak eta

helburu estrategikoak



C. Erronka estrategikoak

02. TURISMOARI BURUZKO DIAGNOSTIKOA

Beraz, Durangaldeak honako erronka estrategiko hau finkatu du: turismoa garatzea modu 
orekatu eta jasangarrian, eta eskualdearen gaitasunen neurrian. Zentzu horretan, eskualdean 
turismoa sustatzeko eta horren ondorioak (positibo eta negatiboak) kudeatzeko dinamiketatik 
zenbait gomendio eta lan-ildo sortu dira datozen urteotarako:

▪ Lehenengo eta behin, Durangaldeak Bizkaiko eta Euskadiko turismo-politikekin lerratuta 
zuzendu, kudeatu, bultzatu eta sustatu behar du bere jarduera turistikoa. Horretarako, balio-
katea osatzen duten eragile guztiek ezagutu behar dute turismoaren alorreko kudeaketa, eta 
horretan parte hartu eta lagundu behar dute.

▪ Bigarrenik, bere xede-taldeak hautatu behar ditu Durangaldeak. Turismoaren garapen 
orekatu eta jasangarria lortu nahi izanez gero, eskaria argi eta garbi segmentatu behar dugu, 
eta turismoa lurraldean, ekonomian eta gizartean modu orekatuan txertatzea ahalbidetzen 
duten xede-taldeei zuzendu behar gatzaizkie.

▪ Hirugarrenik, Durangaldeak argiro definitu behar ditu bere balio-proposamena eta marka 
turistikoa. Balio-proposamen hori, gainera, eskaintza turistiko emozional, egituratu eta 
askotarikoan gorpuztu behar dugu: lurraldearen nortasunean eta bisitariekin harremanak 
izateko berezko moldeetan oinarritutako proposamena eraiki behar dugu.

▪ Azkenik, Durangaldeak eskualdearen erronka estrategiko berriei erantzungo dien 
gobernantza-eredua eta turismo-antolaketa bultzatu behar ditu.

Turismoari dagokionez, Durangaldeak oso une garrantzitsua bizi du: aldaketak egin behar 
ditu lehentasunen agendan, eta dagokien garrantzia aitortu behar die turismoari eta haren 
kudeaketa eta sustapenari.

Erronka ez da edozelakoa: «helmuga turistikoa eraiki» behar dugu, merkatuan lehiatzeko 
posizioa hobetuta eta helmuga paregabe, askotariko eta osagarriaren itxura proiektatuta. 
Bertako natura-, kultura- eta gastronomia-baliabide ugarien berri eman behar dugu, eta 
sektore turistiko osoak parte hartzea bultzatu behar dugu, sektore bakoitzeko eragile eta 
erreferenteak bilduko dituen lankidetza publiko-pribatu eredu bat ezarrita.

Eta hori guztia egin behar dugu, gainera, antzeko ezaugarriak dituzten helmuga turistiko 
lehiakide gero eta gehiago dauden ingurune batean, non oso zaila den besteengandik 
bereiztea (are gehiago, aintzat hartuta besteek baliabide gehiago bideratu dituztela turismoa 
garatzera).

Durangaldeak erronka zaila 

du: «helmuga turistikoa 
eraikitzea»

“



Garapen turistikoko eredua

Formulazio estrategikoa
3



03. GARAPEN-EREDUA. TURISMOAREN FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

Atal honetan, Plan Estrategikoaren definizioa eta esanahia finkatzeko funtsezko etapa bat 
jaso dugu: formulazio estrategikoa. Orain arte, analisi-fasea jorratu dugu: AMIA 
diagnostikoaren bitartez, lehiatzeko abantaila nagusiak eta faktore kritikoak zehaztu ditugu. 
Dokumentuaren bigarren zatian, berriz, proposamenak egiteko fasea landuko dugu: misio, 
ikuspegi eta helburu estrategikoekin hasi, eta garatu beharreko programa eta ekintzekin 
amaituko dugu (lan-metodologian aurreikusi bezalaxe). Bada, fase horien bien artean 
kokatzen da formulazio estrategikoa.

Durangaldeko estrategia turistikoak ahalbidetu behar du analisi- eta diagnostiko-fasean 
aztertutako erronkei aurre egitea datozen urteotan; eta finkatutako helburu estrategikoak 
bete behar ditu, ibilbide-orri koherente bati jarraituta. Atal honetan, beraz, estrategia horren 
nondik norakoak deskribatuko ditugu. Horrek, gainera, koherentzia handiagoa emango die 
LGA Urkiolak turismoaren alorrean egiten dituen ekintzei.

Formulazio estrategikoa honako atal hauetan banatuta dago:

Misioa, ikuspegia eta Durangaldeko turismo-eredua
Helburu estrategikoak
Lehiarako estrategia
Oinarrizko estrategiak

.

Misioa Ikuspegia Turismo-eredua Balioak
Erronkak eta 

helburu 
estrategikoak

Lehiarako 
estrategia

Programa 
estrategikoa





A. Misioa, ikuspegia eta Durangaldeko turismo-eredua

03. GARAPEN TURISTIKOKO EREDUA: FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

MISIOA.
Zer gara? Zer egin nahi dugu?

Durangaldeko turismoaren misioak eskualdearen funtsezko helburuak zehaztu behar ditu, 
jarduera-sektore horren aldeko apustua eginda. Era berean, misioak galdera garrantzitsu 
batzuei erantzun behar die:

▪ Zer rol izan behar du turismoak eskualdean?
▪ Zentzu zabalean, nori zuzenduta egon behar da?
▪ Nortzuk dira eragile nagusiak?  

Misioa (Plan honen muina) proiektuari egokitzeko bezain zehatza izan behar da, eta, aldi 
berean, ekintza-planei leku egiteko bezain generikoa edo irekia —misioak iraupen luzerako 
epea aurreikusten du, eta ekintza-planek, berriz, epe laburrerako aurreikuspenak jasotzen 
dituzte—.

LGA URKIOLA 2023 MISIOA

Durangalderako turismo jasangarri eta inklusibo eredua sustatzea, bultzatzea eta 
dinamizatzea bilatzen dugu, honako hauetan oinarritutako eredu baten bitartez:

▪Balio-katea osatzen duten eragileen borondatezko lankidetza.
▪Merkatuan erakargarriak izango diren produktuak eta zerbitzuak sortzea, Durangaldearen 
nortasuna nabarmenduko dutenak.

Zertarako?

▪Durangaldeko turismoaren lehiakortasuna hobetzeko.
▪Xede-merkatuetako bisitariak erakartzeko motibazio-faktore bilakatzeko.
▪Helmugako turismoaren eta enpresen garapen jasangarri eta jarraitua ahalbidetzeko; 
aukera ekonomiko eta lan-aukera berriak sortzeko; eta bertakoen bizi-baldintzak hobetzeko.

Turismo-plangintzako eta inteligentzia turistikoko ekintzak egingo ditugu, helmuga kudeatu 
beharko dugu, eskaintza garatu, bisitarienganako arreta landu... Eta, oro har, turismoaren 
alorreko produktu eta zerbitzuak sustatu, eta horiek merkaturatzen lagundu.



A. Misioa, ikuspegia eta Durangaldeko turismo-eredua

03. GARAPEN-EREDUA. TURISMOAREN FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

IKUSPEGIA.  Nora heldu nahi dugu?

TURISMOAREN IKUSPEGI ESTRATEGIKOA  Durangaldea 2023Ikuspegiak argazki zehatz bat eskaini behar digu: irudikatu behar du zer izan nahi duen 
eskualdeak epe luzean turismoaren alorrean. Beraz, ikuspegiak inspiratzailea izan behar 
du, eta ideal bat irudikatu behar du; erakutsi behar du zer-nolako Durangaldea bilatzen 
dugun.

Proposatutako ikuspegiak adierazi nahi du zelan irudikatzen dugun Durangaldea 
etorkizunean, turismoari dagokionez. Zer lortu nahi dugu? Gainera, erabaki estrategiko 
bat den aldetik ere, ikuspegia oso garrantzitsua da, eta, beraz, eragile guztien onespena 
behar du.

Jarraian, Durangaldeko turismoarentzat proposatutako ikuspegia zehaztuko dugu:

Durangaldean:
▪Sektore turistikoa eskualdeko errealitate sozioekonomikoaren parte da. Izan ere, turismoa jarduera 
ekonomiko gero eta garrantzitsuagoa da, eta gizartearen aurrerabidean laguntzen du.
▪Garapen turistikoa bi eremutatik sustatzen da: batetik, lankidetzatik (maila guztietan, eta balio-katean 
parte hartzen duten eragile guztien artean); bestetik, zerbitzuak ematerakoan, bikaintasunean eta 
eraberritzean oinarrituta (sektore gero eta lehiakorragoa).
▪Durangaldeko herritarrak eskualdearen anfitrioi eta/edo enbaxadoreak dira: berenaz harro daude.
▪Durangaldea euskal helmuga turistiko bat da, atsegina, dinamikoa. Ospetsuak eta ezagunak dira bertako 
naturagune paregabeak, ondare ukigarri eta ukiezina, kultura-jarduera, bizimodua eta berezko ohiturak.
▪Durangaldea erreferente bat da euskaldunen txango eta joan-etorrietarako. Eta, gainera, ezinbestean 
bisitatu beharreko xede-helmuga edo/eta helmuga osagarri bat da Euskadira datozen turistentzat.
▪Bertako proposamen turistikoa jatortasunean oinarrituta dago: lurraldeari eta haren nortasunari lotuta 
dago. Eta bertakoak irrikan daude bisitariak jasotzeko eta haiekin bizipenak partekatzeko.
▪Durangaldeko eskaintza turistikoa erakargarria, gogoangarria, berezia eta ahaztezina da. Lotuta dago 
behaketarekin eta naturako beste jarduera batzuekin, kultura- eta ondare-aktiboekin (ukigarriak eta 
ukiezinak), bizi-ohitura osasuntsuekin eta kirolarekin.
▪Gainera, Durangaldeak bezero-mota jakin batzuen interesa piztu dezake; nagusiki, honako hauena: 
batetik, aisialdia eta turismoa naturan atseden hartzearekin edota jarduerak egitearekin lotzen dutenak; 
bestetik, herriak bisitatzea eta ondareari, kultura-adierazpenei, gastronomiari («jatorritik mahaira») eta 
abarri lotutako bizipen gogoangarriak bilatzen dituztenak (country breaks). Era berean, Durangaldeko 
eskaintzak bisitariak fidelizatzea bultza dezake, eta haiek ere eskualdea gomendatzea.



A. Misioa, ikuspegia eta Durangaldeko turismo-eredua

03. GARAPEN-EREDUA. TURISMORAKO FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

PRINTZIPIO 
INSPIRATZAILEAK

Durangaldeko turismo-eredua definitzerakoan, honako printzipio inspiratzaile edo balio 
hauek proposatzen ditugu:

1. Pertsonei zuzendua: pertsonak ardatz, Durangaldeko turismo-eredua garatzerakoan. 
Herritarrak eta bisitariak daude ereduaren erdigunean. Haiek dira turismoa garatzeko 
politikaren hartzaile eta eragile nagusiak (herritarrentzat ona bada, bisitarientzat ere bai). 
Bisitarien eta bertakoen arteko harremana orekatua izan behar da. Eta, nola edo hala, lotura 
positiboak sortu behar dira. Horrela eginez gero, bisitariak sentituko du Durangaldekoa dela, 
eta bertako errealitate geografiko eta soziokulturalean parte hartuko du. Ez da ikusle soila 
izango: jarrera aktiboa izango du, herritarrekin konektatuko du eta elkarri eragingo diote. 
Durangaldea barrutik biziko du. Gainera, eredu horrek gaur egungo garapen hiritar-
landatarrerako ere balioko du, eta herritarren bizi-kalitatea hobetuko du.

2. Eskualdearen nortasuna eta ezaugarriak izan daitezela bizipen turistikoaren oinarri. 
Durangaldeko Turismoaren Plan Estrategikoaren helburuetako bat da bertako nortasunaren 
balioak zaintzea eta nabarmentzea. Bada, horretarako, TEPM planak natura- eta kultura-
ondare aberats eta askotarikoan oinarritutako turismo-eredua proposatzen du (euskal 
kultura eta ohiturak; mendiarekiko lotura; baserriak; nekazaritzako elikagaien industriak; 
gastronomia; pertsonen neurrirako turismoa; hospitalitatea; bizitza kulturala; giza kapitala; 
ingurumenarekiko ardura; eskualdeko industria; eta abar). Balio endogeno horiek 
lurraldearen nortasuna eta jatortasuna indartzen dute; zaindu eta ezagutarazi egiten dira;
eta bertako herritarrek zein bisitariek identifikatu egiten dituzte. Irudi horiek dira, hain 
zuzen ere, Durangaldea gaur egungo xede-taldearen eta etorkizuneko bisitarien iruditeria 
kolektiboan kokatzen dutenak.

PRINTZIPIO INSPIRATZAILEAK“
PERTSONEI ZUZENDUA

DURANGALDEAREN 
NORTASUNA, BIZIPEN 

TURISTIKOAREN OINARRI

TURISMO-EREDU 
JASANGARRI ETA 

INKLUSIBOA GARATZEA
DURANGALDEKO AGENDAN

LURRALDEAREN 
DINAMIZATZAILEA

OREKA
URTARO GUZTIETARA 

ZABALTZEA

GOBERNANTZA
KUDEAKETA INTEGRATUA

LANKIDETZA

EZAGUTZA-MERKATUAK 
SEGMENTATZEA

ESKARIA



A. Misioa, ikuspegia eta Durangaldeko turismo-eredua

03. GARAPEN-EREDUA. TURISMORAKO FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

PRINTZIPIO INSPIRAZAILEAK

3. Turismo-eredu jasangarri eta inklusiboa garatzea eskualdeko agendan.
Durangaldeko Turismoaren Plan Estrategikoak proposatzen du jarduera turistikoek, 
apurka, gero eta leku handiagoa hartzea lurraldearen garapen jasangarrian. Horretarako, 
batetik, helmuga turistikoaren eraikuntzan gizarte osoak –hau da, eskualdeko herritarrek, 
sektore pribatuak eta erakunde publikoek– elkarrekin lan egin beharko luke; eta, bestetik, 
ulertu behar lukete zer mailatako gaitasuna duen turismoak lurraldearen garapena 
bultzatzeko eta enplegua zein herritarrentzako aukera berriak sortzeko.

Bilatzen dena da, batetik, turismorako hautaturiko garapen-ereduak jarduera ekonomikoa 
ere areagotzea; bestetik, eskualdearen, bertako herritarren eta bisitarien balio 
soziokulturalen errespetua sustatzea; eta, azkenik, ahalik eta eragin txikiena izatea 
eskualdeko ingurumenean (aintzat hartuta, betiere, kontzeptu honen oinarrizko hiru 
zutabeak: ekonomia, ingurumena eta, azkenik, kultura eta gizartea).

Zentzu horretan, kontuan hartu beharko dira zenbait elementu garrantzitsu. Hala nola:

▪Erakundeen lidergoa. LGAk jarraitu egin behar du turismoaren kudeaketa-, ekoizpen- eta 
kontsumo-eredu jasangarriak ezartzeko beharrezkoak diren aldaketak sustatzen.

▪Alde etikoa. Turismo-garapenean dabiltzan eragileek errespetatu egin behar dituzte 
eskualdeko naturaguneen, kultura-identitatearen, bizimoduaren eta gizarte-antolaketaren 
berezko balioak, eta, nola ez, arduraz jokatu behar dute: helmuga turistikoaren garapena 
kaltetzen duten jarduerak alde batera uzteaz gain, jarduera turistikoaren eta helmugako 
gainerako funtzioen arteko oreka aurkitu behar dute.

▪Ezagutza kudeatzea. Adimen turistikoa erabakiak hartzeko funtsezko tresnatzat hartzen 
da. Beraz, adierazleen sistema bat beharko da, alegia, jarduera turistikoaren bilakaera eta 
hark helmugan duen eragina monitorizatu ahal izateko behar diren datuak –eta behar 
diren kopuruan– jasotzeko modu bat. Sistema horri esker, saihetsi nahi diren eraginak 
zuzentzeko aukera egongo da, eta lehiakortasuna bultzatuko duten faktoreak sustatu ahal 
izango dira.

▪ Gizarte-kapitala, Durangaldekoa izatearen «harrotasuna». Ezinbestekoa da eskualdeko 
herritarrek eta bisitariek ere turismo jasangarria garatzeko prozesuan parte hartzea. 
Gizarteak eskualdeak duen balioaren jakitun izan behar du, hau da, bertako ondarearen 
oparotasuna eta berezitasuna ezagutu behar du, eta hura babestu eta defendatu. Era 
berean, eskualdeak dituen balioen zabalkundea egiteko konpromisoa hartu behar du: 
helmuga turistikoaren enbaxadore izan behar du, eta bidaiariei harrera ona egin behar 
die. Herritarrak irekiak eta abegitsuak izan behar dira, haiek baitira helmuga turistikoaren 
aktiborik indartsuena.

▪ Marka turistikoaren aktibo ukiezinak kudeatzea. Helmuga turistikoaren kudeatzaileek 
bertako aktibo ukiezinak ulertu, baloratu eta sustatu behar dituzte: talentua; marka eta 
haren ospea; informazio- eta komunikazio-sistemak... Horrez gain, Durangaldeko 
ondarearen zaindariak izan behar dute.

Turismoaren Mundu Erakundeak 
(TME) honela definitzen du turismo 

iraunkorra: «Turismo-eredu bat, 
zeinak bisitarien, industriaren, 
ingurunearen eta komunitate 
anfitrioien beharrak asetzeko 

garaian ondo kontuan hartzen 
baititu gaur egungo zein 

etorkizuneko ondorio ekonomikoak, 
sozialak eta ingurumenaren alorreko 

ondorioak».  

“



A. Misioa, ikuspegia eta Durangaldeko turismo-eredua

03. GARAPEN-EREDUA. TURISMOAREN FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

PRINTZIPIO 
INSPIRATZAILEAK4. Gobernantza.

Gobernantza turistikoa zera da: helmuga bateko dinamika turistikoak berritzeko, indartzeko 
eta aldatzeko prozesuak zuzentzeko modu bat, non eragile publikoek, pribatuek eta gizarte 
zibilak parte hartzen duten. Izan ere, turismoa modu jasangarrian garatuko bada, 
beharrezkoa izango da eragile guztiek (izan publiko zein pribatu) eta gizarte zibilak parte 
hartzea garapen-prozesu horretan. Gobernantza, beraz, beharrezkoa da turismoa modu 
jasangarrian garatzeko.

Gobernantzaren alderdi operatiboenak eskatzen du bideak finkatzea, helmugaren balio-
katean parte hartzen duten eragile guztiak lankidetzan aritu daitezen. Eta, nola ez, eragile 
guztiak behar-beharrezkoak dira kalitatezko produktu eta bizipen turistiko berezi eta 
erakargarrien eskaintza egituratzeko eta sortzeko, eta, horren bitartez, xede-taldeak 
erakartzeko.

Horrenbestez, Durangaldeak zenbait tresna bultzatu behar ditu, eragileek aukera izan 
dezaten garatu beharreko turismo-ereduari buruzko eztabaidan parte hartzeko, printzipio 
komunak partekatzeko, planifikatzeko, erabakiak hartzeko eta alor honetan ezinbestekoa 
den kontsentsua lortzeko.

Labur esanda: gobernantza eragile publikoen, eragile pribatuen eta gizartearen arteko 
borondatezko lankidetzari dagokio, eta turismoa modu jasangarrian garatzea du helburu.

Zentzu horretan, Durangaldeko turismoaren gobernantza arrakastatsurako bost gako identifikatu 
ditugu:

▪Plan Estrategiko hau, turismoari buruz adostutako ikuspegia jasotzen duena, hau da, ibilbide-
orriaren oinarri izango den ikuspegia.

▪Eskualdeko turismoaren kudeaketan parte hartzen duten eragileen arteko konplizitatea.
• Durangaldeko enpresa-sarea lehiakorra, profesionala eta espezializatua izan behar da; 

prestatuta, antolatuta, koordinatuta eta elkartuta egon behar da, eta helmuga 
turistikoaren ikuspegi integrala jaso behar du. Konprometitutako sektore turistikoa 
izan behar da, hau da, modu aktiboan parte hartu behar du turismoaren 
kudeaketan, ondare-baliabideak nabarmentzen, bizipen turistikoak sortzen eta 
helmuga turistikoa sustatzen eta merkaturatzen. Sektore turistikoa Durangaldearen 
ordezkaria izan behar da, eta bere marka-irudiaren balioekin identifikatuta sentitu 
behar da.

• Sektore publikoak garapen turistikoa bultzatu eta zuzendu behar du, eta, aldi 
berean, partizipazio publiko-pribatua sustatu behar du.

▪Helmuga turistikoaren ikuspegiak eskualdea gainditu behar du, eta Bizkaia eta EAE izan behar 
ditu kontuan. Turismoa maila globalean hazten ari da, eta horrek eskatzen du helmuga 
turistikoaren kontzeptua berrikustea. Durangaldeak –eta, oro har, lehiakorrak izan nahi duten 
eskualdeek–, berezko baliabideez gain, ingurukoak ere erabili behar dituzte. Hau da, 
Durangaldeak, helmuga turistiko gisa dituen erronkei erantzuteko, eskualdez gaindiko lankidetza-
markoak ezarri behar ditu. Zentzu horretan, Durangaldeko Turismoaren Plan Estrategikoak 
proposatzen duen helmuga-ereduak aintzat hartzen ditu Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren esku-hartze eta politika turistikoak, baita beste eskualde batzuetako eragileenak ere. 
Gainera, horien guztien arteko harremanak saretzen ditu.

▪Erakundeen lidergo-gaitasuna, turismoaren alorreko politika publikoen eta programen 
eraginkortasuna bermatzeko.

▪Gobernantza modernoek formulak bilatzen dituzte, herritarrek prozesuan parte har dezaten.
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5. Eskari-segmentu jakin batzuei zuzentzea. Turismoa oso jarduera ekonomiko 
konplexua da; azken hogei urteotan, gainera, eraldatze sakona bizi izan du, eta
eskaintzak agintzen duen sektore bat izatetik eskariak agintzen duen sektore bat izatera 
pasatu da.

Hainbat hamarkadatan, eskaintza turistiko zurrun eta estandarizatua izan da nagusi, 
balio-kate eta antolaera ez oso malguekin. Helmuga turistiko gehienek masen merkatu 
baterako eskaintza eraiki zuten, berezkoak zituzten baliabide eta erakargarritasunetan 
oinarrituta. Eredu hartan apenas zegoen komunikazio zuzenik helmugaren eta 
turistaren artean, bai komunikazioa bai merkaturatzea bitartekarien bidez egiten 
zirelako, batez ere. Alabaina, teknologiaren aurrerakadak goitik behera irauli du 
planteamendu hura. Interneti esker, turistek informaziorako sarbide librea dute orain; 
dagoeneko ez daude komunikabideen iritzien mende; eta ez dute bitartekaririk behar 
eskaintza turistikoa ezagutzeko.

Gainera, azken hamarkadan esponentzialki hazi da turismoaren merkatura sartu diren 
turisten eta helmugen kopurua. Interneten eraginez, negozio-eredu berriak eta 
turismoari lotutako komunikazio- eta merkaturatze-molde berriak sortu dira, eta 
eskari-tipologia berriak ere agertu dira. Izan ere, Interneten oihartzuna ez da eskaintzara 
mugatu; gizarte-eredu berriaren eraginez, turistak ere errotik aldatu dira. Gaur egungo 
turista ondo informatu dago, zorrotza da, bizipenen bila dabil, hiperkonektatuta dago 
eta «multikanala» da.

PRINTZIPIO INSPIRATZAILEAK

Gaur egungo bidaiariek, haien portaeraren eta zaletasunen bidez, bestelako balio bat 
eman diote turismoari eta bidaiatzeari. Molde berri horiek ez daukate zerikusirik 
iraganeko hamarkadetakoekin. Bizimoduei erreparatuz gero, dagoeneko ezin dugu 
«turismoari» buruz hitz egin, «turismoei» buruz baizik.

Masa-turismoko ereduei kontrajarrita, Durangaldeak eskala txikiko estrategiak 
proposatzen ditu, nitxoei begirakoak, xede-talde indibidualizatu eta zorrotz bati 
zuzendutakoak.

Beraz, garrantzitsua izango da gaur egungo eta balizko kontsumitzaileen beharrizanak, 
lehentasunak eta ohiturak ezagutzea, bai produktu turistikoak egituratzeko, baita 
marketin-prozesuetara begira ere.
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LORTU NAHI DEN TURISMO-EREDUA

Proposatutako turismo-ereduak hainbat elementu islatzen ditu: zer-nolako 
turismoa lortu nahi den; turismoak zer rol izan behar duen; balio-kateko 
eragileen artean zer barne-harreman finkatu behar diren; eta Lurralde 
Historikoko zein EAEko gainerako eragileekin zer konplizitate garatu behar diren.

Beraz, proposatutako turismo-eredua eragile guztiek onartu behar dute. Epe 
luzera ezarritako ikuspegiari erantzuteko, ezinbestekoa da erabaki estrategiko 
hori hartzea.

Proposatzen dugun turismo-ereduak islatzen du Durangaldea ezin hobeto 
prestatuta dagoela bidaiariaren bizipenari erantzuteko:

TURISMOA Eskualdearen errealitate sozioekonomikoan integratutako industria, beste 
jarduera batzuen osagarri ere badena.

HELBURUA Turismo-jardueraren eragin positiboak maximizatzea eta negatiboak
minimizatzea.

EMAITZAK Ekonomikoak, sozialak eta ingurumenaren alorrekoak.

SEKTOREAK Turismoa beste sektoreekiko transbertsala izan behar da: ingurumena, kultura, 
elikadura, kirola, eta abar.

BALIABIDEAK Nabarmenduak eta zainduak, eskualde osoa aintzat harturik egituratuak eta 
integratuak.

PRODUKTUA Eskaintza integratu eta emozionala, bizipenetan oinarritua; «bezeroa du 
ardatz», eta «omnikanalitatea» aintzat hartuta merkaturatzen da.

DURANGALDEKO HERRITARRAK Helmuga zaintzen dute; turismoa aktiboki sustatzen dute; anfitrioiak dira; eta 
beren herriaz harro daude. Eskaintzaren zati handi baten lehen hartzaileak 
dira, baita kontsumitzaile zorrotzak ere.

TURISTAK Helmugaren bezeroak dira, eta balorea eransten diote (diru-sarrerak, kultura-
trukeak), eta abar.

ENPLEGUAREN TIPOLOGIA Profesional gaituak eta kalitate handiagoko turismo-enpleguak.

TURISMOAREN
ALORREKO PRESTAKUNTZA

Espezializatua eta berritzailea, beharrizanekin bat datorrena eta etenik gabea.

INFORMAZIO-SISTEMA Eskuratutako ezagutzak —berezkoak eta partekatuak— erabakiak hartzeko 
erabiltzea.
Datutik abiatuta, informazioa interpretatu eta partekatu.

SUSTAPENA Segmentatua, espezializatua, bete-betean markarekin bat datorrena.

BANAKETA/
MERKATURATZEA

Bideratze-lana; sektoreari laguntzea; bitartekaritza gutxi, eta, baldin badago, 
balio handiko nitxoetan espezializatua. Gutxiago gehiago da.
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Durangaldeko turismoaren gaur eguneko egoerari buruzko diagnostikoa egin, eztabaidatu 
eta osatu ondoren, eta lortu nahi den turismoaren misioa, ikuspegia eta eredua definitu eta 
gero, orain turismo-plan honen bidez erdietsi nahi den helburu orokorra zehaztu behar dugu.

Planaren helburu orokor hori jarraian azalduko dugun prozesuaren oinarria izango da. Labur 
esanda, prozesu horrek pauso hauexek izango ditu: estrategiak finkatzea, jarduera-ildo eta -
programak ezartzea eta jarduketa estrategikoak zehaztea.

HELBURU OROKORRA

Eskualdeko sektore turistikoaren pisu 
ekonomikoa handitzea, sustatuz, horretarako, 

Durangaldea helmuga turistiko jasangarri, 
inklusibo eta multiproduktua bilakatzea, 

kalitateagatik eta berrikuntzagatik ezaguna eta 
ezaguterraza; eta hori guztia egitea, batetik, 
turismoa modu garden eta partizipatiboan 
kudeatuta, eta, bestetik, xede-merkatuen 

beharrizanak aseko dituen errentagarritasun 
ekonomiko eta sozialean oinarrituta.

Helburu orokor horrez gain, Durangaldeko Turismoaren Plan Estrategikoak beste helburu 
bat ere badu, hots, 2018-2023 aldirako ibilbide-orria definitzea, zeinaren bidez turismoa 
modu jasangarrian hazi ahal izango den, honako bost helburu estrategiko hauetan 
oinarrituta (hurrengo orrialdean, helburu estrategiko hauek xeheago azalduko ditugu):

HELBURU ESTRATEGIKOAK

Turismoaren errentagarritasuna handitzea, baita eskualdeari egiten
dion ekarpen ekonomiko eta soziala ere.

Durangaldea azken helmuga turistiko gisa edo helmuga turistiko
osagarri gisa posizionatzea, eskualdearen berezko nortasunean eta
balioetan oinarrituta; eta, horretarako, marketin-estrategia
eraginkorrak proposatzea.

Eskualdeko turismo-proposamena birdefinitzea, dibertsifikatzea,
handitzea eta egituratzea, gaur egungo turismo-eskariaren ezaugarri
eta joerekin bat egin dezan.

Gobernantza-eredu bat definitzea eta eskualdeko turismoa
kudeatzeko eredu eraginkor, berritzaile, partizipatibo eta garden bat
eskaintzea herritarrei, turismo-agendarekin bat egingo duena.

Turismoa Durangaldearen garapen jasangarrirako jarduera-ardatz bat
izan dadila. Turismoa eskualdearen agendan sartzea. Helmuga
turistikoa sortzea, eraikitzea eta kudeatzea.
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C. Erronka eta helburu estrategikoak

1. erronka. Turismoa Durangaldearen garapen jasangarrirako ezinbesteko jarduera gisa 
ulertzea. Turismoa eskualdearen agendan sartzea.  Helmuga turistikoa sortzea, 
erakitzea eta kudeatzea.

1.1. Turismoa Durangaldean modu orekatuan sar dadila sustatzea, bai lurraldean, bai 
ekonomian, bai gizartean.
1.2. Tokiko eragileak eta herritarrak kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, eta 
turismoaren sustapen eta garapenaren parte izan daitezela sustatzea.
1.3. Durangaldea eskualde-ikuspegia duen helmuga turistiko bihurtzea.

2. erronka. Gobernantza-eredu bat zehaztea; eskualdeko turismoa kudeatzeko eredu 
eraginkor, berritzaile, partizipatibo eta garden bat eskaintzea herritarrei; eta 
kudeaketa-eredu horrek bat egin dezala eskualdeko turismo-agenda berriarekin.

2.1. Helmuga kudeatzen duen erakundearen (LGA Urkiola) gaineko gogoeta egitea, eta 
erakunde hori beharrezko dituen giza baliabideez eta baliabide ekonomikoez hornitzea, 
helmugaren erronka estrategikoei erantzuteko gaitasuna izan dezan.
2.2. Aurrerapausoak egitea eskualdeko sektore turistikoarekiko harreman-ereduan; eta, 
turismoaren kudeaketari dagokionez, sektore publikoaren eta sektore pribatuaren 
arteko lankidetza sustatu eta indartzea.
2.3. Inguruko eskualdeez gaindiko erakunde turistikoekiko lankidetza indartzea, hau da,
Bizkaikoak eta EAEkoak.
2.4. Turismoa kudeatzeko finantziazio-bide berriak lortzea.

3. erronka. Eskualdeko turismo-proposamena birdefinitzea, dibertsifikatzea, zabaltzea eta 
egituratzea, bat egin dezan gaur egungo turismo-eskariaren ezaugarri eta joerekin.

3.1. Helmugaren gaur egungo balio-proposamena definitzea eta hobetzea. Durangaldearen eta 
bertako proposamen turistikoen erakargarritasuna hobetzea.
3.2. Eskualdeko bizipen turistikoaren kalitatea hobetzea.
3.3. Turismoaren egoera hobetzea. Turismoaren ikuspegitik gutxi erabilita dauden baliabideak 
nabarmentzea, eskualdea aintzat hartuta; baliabide horiek Bizkaiko eta Euskadiko eskaintza 
turistikoan txertatzea, eta beren kalitatea eta jasangarritasuna bermatzea.
3.4. Jarduera turistikoa urte guztira eta lurralde osora zabaltzea, eta, horretarako, turismo-fluxuak 
eskualde osora heda daitezela sustatzea.
3.5. Urkiolako Parke Naturaleko eskaintza turistikoa garatuko duen eredu bat bultzatzea.
3.6. Durangaldea «Helmuga Turistiko Smart»a bihurtuko duen zerbitzu- eta jarduera-karta bat 
sustatzea, eta, horretarako, helmugaren eta sektorearen digitalizazioaren alde egitea.

4. erronka. Durangaldea azken helmuga edo helmuga osagarri gisa posizionatzea, eskualdearen 
nortasunean eta balioetan oinarrituta; eta, horretarako, marketin-estrategia eraginkorrak 
proposatzea.

4.1.  Eskualdearen irudi turistiko berriaren proiekzioa sustatzea.
4.2.  Xede-talde eta xede-merkatu estrategikoak definitu eta lehenestea.
4.3. Marketin turistikoko tresna eraginkorrak erabiltzea, aurrez finkatutako estrategia eta xede-
taldeekin bat datozenak.
4.4. Produktu turistikoa merkaturatzeko erraztasunak ematea.
4.4. Durangaldera datozen bisitarien asebetetze-maila altua izan dadila lortzea. Horretarako, 
bikaintasun-politika aplikatzea zerbitzuetan eta harreman-molde berriak bilatzea, bisitari horiek, 
gero, Durangaldea helmuga turistiko gisa gomenda dezaten.

5. erronka. Turismoaren errentagarritasuna handitzea, baita turismoak eskualdeari dakarkion
onura ekonomiko eta soziala ere.

5.1. Industria turistikoaren garapenaren bidez herritarren bizi-kalitatea hobetzen laguntzea.
5.2. Turismoaren adierazle kuantitatiboak hobetzea, hau da, ostatu-gauak, okupazioa, batez besteko 
egonaldiak eta negozio turistikoen errentagarritasuna.
5.3. Eskaria urte osora zabaltzea, eta handitzea bisitari bakoitzari dagokion balio erantsia.
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Lehiarako estrategia honako honetan datza: turismoaren alorreko hainbat estrategiaren 
artean, Durangaldeari lehiarako abantailarik handiena ematen diona aukeratzea.

Hauexek dira aukeran dauden estrategiak:

▪Kostuan liderra izatea: eraginkortasunean oinarritzen da; kostuak minimizatuz, beste 
helmuga batzuenak baino prezio txikiagoekin lehiatzea ahalbidetzen du.
▪Espezializazioa: espezializazio-eremu batean oinarritzen da, modu ia esklusiboan, eta 
helmuga turistikoa eremu horretako aukerarik «onena» bezala agerrarazten du.
▪Blue Ocean: lehiakiderik gabeko espezializazio-eremu batean oinarritzen da.
▪Desberdintzea: helmugaren ezaugarri diren bektoreak –eta, aldi berean, lehiakideengandik 
bereizten dutenak– nabarmentzean eta haien balioa aprobetxatzean oinarritzen da.

Durangaldean, lehiarako estrategiarik egokiena desberdintzea da, eta, neurri batean, baita 
espezializazioa ere. Beste aukerak baztertu egin ditugu, honako arrazoi hauek tarteko:

▪Kostuan liderra izatea: Durangaldea Bilbao Bizkaia eta Euskadi-Basque Country marketan 
integratzearen aurkako planteamendua da, eta ez da egokia balio erantsiko eskaintza baten 
garapena sustatzeko.
▪Espezializazioa: lehenago esan dugu ezinbestekoa dugula produktu-lerro eta xede-sorta 
dibertsifikatu bat izatea, horren bidez behar adinako bisitari-kopurua lortu ahal izateko; bada, 
aukera hau ez dator bat behar horrekin; nolanahi ere, eta neurri batean bederen, produktuen 
eta merkatuen espezializazioaren/lehenestearen alde egin dezakegu, betiere kontuan 
hartuta multiproduktuaren ikuspegia.
▪Blue Ocean: aukera hau beti da tentagarria, baina nekez aplikatu ahalko litzateke gure 
helmuga turistikoan; izan ere, dagoeneko heldutasunera iritsia den merkatu bateko marka-
sistema baten parte gara.

Helmuga turistiko baten estrategiak balio du zehazteko 
norantz jo behar duen helmuga horrek epe ertain eta 
luzera; eta estrategiaren helburua da helmugaren eta 

ingurunearen baliabideak egokitzea, lehiakideen aurrean 
abantaila iraunkor eta defendagarri bat izateko.

“
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DESBERDINTZE-BEKTOREAK

Desberdintzean oinarritutako lehiarako estrategiak desberdintze-bektore eta -ezaugarri 
hauek ditu:

1. KOKAPEN ESTRATEGIKOA, ZERO KILOMETROA, IRISGARRITASUNA, HURBILTASUNA, 
HELMUGA DUALA. Durangaldea EAEko hiru lurralde historikoen erdigunean dago. Irisgarria 
da Euskadira datozen bisitarientzat (bai azken helmuga gisa, bai helmuga osagarri gisa), eta 
erreferentzia da, baita, Euskal Herriko txangozaleentzat.

2. DURANGALDEA DESKUBRITZEKE DAGO ORAINDIK, EZ DA OSO HELMUGA TURISTIKOA. 
Gaur-gaurkoz, Durangaldea gutxi garatutako helmuga turistikoa da. Gizakion neurrira eginiko 
eskualdea da, eta herritarren bizimodua bi aldagaitan oinarrituta dago: batetik, industria; eta 
bestetik, lehen sektorea eta zerbitzuen sektorea. Horren ondorioz, Durangaldean orekatuta 
eta elkarri lotuta daude natura/landa-eremua (naturaguneak, herri txiki xarmangarriak) eta 
paisaia hiritar-industriala (herri handiagoak, historia, izaera eta jarduera industrial 
esanguratsuarekin).

3. DURANGALDEAK PAISAIA NATURALAREN eta PAISAIA KULTURALAREN ARTEKO OREKA 
IRUDIKATZEN DU. Paisaia magikoak, aspirazionalak, paregabeak; eta historia eta nortasun 
handiko herriak, tradizioekin, hizkuntzekin, eta abar.

4. DURANGALDEA GASTRONOMIA DA. Euskadi-Basque Country turismo gastronomikoaren 
helmugarik ezagunenetako bat da munduan. Bada, Durangaldea ere errealitate horren parte 
da: bertako chef-ak (baten bat mundu osoan ezaguna) tradizioa eta berrikuntza uztartzen 
ardi dira, eta, horri esker, eskaintza berritzaile eta erakargarria sortzen ari da. Gainera, 
Durangaldea euskal produktu gastronomikoen biltegia ere bada, hau da, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barrualdeko zaporeena.

5. DURANGALDEA DA INSPIRATZAILEA. Ingurumenaren eta paisaiaren ikuspegitik, balio 
handiko naturagune magiko eta paregabeak ditu, bilatzen dutenak bisitaria bete-beterik 
sentiaraztea, beste inon ez bezala: bere ametsak, erronkak edota helburuak inoren 
laguntzarik gabe lortzeko gai dela transmititu nahi diote.

6. DURANGALDEARRAK GARA ABEGITSUAK, anfitrioi onak, eta harro gaude geure 
ezaugarriez: ohiturak, euskara, bizitza soziala, aisialdi gastronomikoa, ekitaldiak, jaiak, euskal 
dantzak… eta, jakina, maite dugu bizimodu dinamikoa, ekintzailea, berritzailea, sortzailea, 
berdea eta osasuntsua (natura, kirola...).

7. DURANGALDEA DA lasaitasuna, baretasuna, deskonexioa.

8. DURANGALDEA DA BIZKAIA, barrualdeko EUSKADI.
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BEREIZTE-BEKTOREAK

Desberdintzean oinarritutako lehiarako estrategiak desberdintze-bektore eta -ezaugarri 
hauexek ditu:

1. KOKAPEN ESTRATEGIKOA, ZERO KILOMETROA, IRISGARRITASUNA, HURBILTASUNA, 
HELMUGA DUALA. Durangaldea EAEko hiru lurralde historikoen erdigunean dago. Irisgarria 
da Euskadira datozen bisitarientzat (bai azken helmuga gisa, bai helmuga osagarri gisa), eta 
erreferentzia da, baita, Euskal Herriko txangozaleentzat.

2. DURANGALDEA DESKUBRITZEKE DAGO ORAINDIK: EZ DA OSO HELMUGA TURISTIKOA. 
Gaur-gaurkoz, Durangaldea gutxi garatutako helmuga turistikoa da. Gizakion neurrira eginiko 
eskualdea da, eta herritarren bizimodua bi aldagaitan oinarrituta dago: batetik, industria; eta 
bestetik, lehen sektorea eta zerbitzuen sektorea. Horren ondorioz, Durangaldean orekatuta 
eta elkarri lotuta daude natura/landa-eremua (naturaguneak, herri txiki xarmangarriak) eta 
paisaia hiritar-industriala (herri handiagoak, historia, izaera eta jarduera industrial 
esanguratsuarekin).

3. DURANGALDEAK PAISAIA NATURALAREN eta PAISAIA KULTURALAREN ARTEKO OREKA 
IRUDIKATZEN DU. Paisaia magikoak, aspirazionalak, paregabeak; eta historia eta nortasun 
handiko herriak, tradizioekin, hizkuntzekin, eta abar.

4. DURANGALDEA GASTRONOMIA DA. Euskadi-Basque Country turismo gastronomikoaren 
helmugarik ezagunenetako bat da munduan. Bada, Durangaldea ere errealitate horren parte 
da: bertako chef-ak (baten bat mundu osoan ezaguna) tradizioa eta berrikuntza uztartzen 
ardi dira, eta, horri esker, eskaintza berritzaile eta erakargarria sortzen ari da. Gainera, 
Durangaldea euskal produktu gastronomikoen biltegia ere bada, hau da, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren barrualdeko zaporeena.

5. DURANGALDEAK INSPIRATU EGITEN DU. Ingurumenaren eta paisaiaren ikuspegitik, balio 
handiko naturagune magiko eta paregabeak ditu, bilatzen dutenak bisitaria bete-beterik 
sentiaraztea, beste inon ez bezala: bere ametsak, erronkak edota helburuak inoren 
laguntzarik gabe lortzeko gai dela transmititu nahi diote.

6. DURANGALDEARRAK GARA ABEGITSUAK, anfitrioi onak, eta harro gaude geure 
ezaugarriez: ohiturak, euskara, bizitza soziala, aisialdi gastronomikoa, ekitaldiak, jaiak, euskal 
dantzak… eta, jakina, maite dugu bizimodu dinamikoa, ekintzailea, berritzailea, sortzailea, 
berdea eta osasuntsua (natura, kirola...).

7. DURANGALDEA lasaitasuna, baretasuna, deskonexioa DA.

8. DURANGALDEA DA BIZKAIA, barrualdeko EUSKADI. Euskal balioak partekatu, eta horiek 
eguneratzen dituen eskualdea gara.



Lurraldearen barrualdeko mendi eta 
bailaretan kokatuta dago, eta Bizkaiko zein 

Euskadiko balioak partekatu eta eguneratzen 
ditu.

B. Lehiarako estrategia Durangalderako

03. GARAPEN-EREDUA. TURISMOAREN FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

BEREIZTE-BEKTOREAK

Historia eta nortasun handiko herriak, 
ondare ukigarri eta ukiezina, kultura-
eskaintza zabala, ohiturak, euskara... 

jatortasunaren balioa.

NORTASUN KULTURAL SENDOA

Ohituretan, bertako produktuetan eta 
faktore sozialean oinarritua. 
Berrikuntzaren alde ere egiten du, 
berezko nortasunari uko egin gabe.

GASTRONOMIA BIKAINA ETA 
ASKOTARIKOA

Ingurumenaren eta paisaiaren aldetik, 
toki magiko eta paregabeak ditu.

BALIO HANDIKO NATURAGUNEAK

ETA INGURUNEA
ESTRATEGIKOKI KOKATUTAKO EUSKAL 

ESKUALDEA

2 3 41

Jende abegitsua, anfitrioi onak, beren 
ezaugarriez harro daudenak: euskara, 

bizimodua, gastronomia-aisialdia, 
ekitaldiak, jaiak, dantzak...

HERRITARRAK BEREN EZAUGARRIEZ HARRO
ANFITRIOI ONAK

Ekintzailea, berritzailea, sortzailea, 
berdea, osasuntsua (natura, kirola...)

BIZIMODU DINAMIKOA

Bisitaria beste inon ez bezala 
sentiarazten du... eta, aldi berean, 

aukera ematen du atseden hartzeko 
eta naturaz gozatzeko

INSPIRAZIONALA:
BERTAN, BAINA DESKONEKTATUTA

«Turistizazioa» ez da oso handia
Oraindik deskubritzeke dago.

GIZAKION NEURRIKO HELMUGA

6 7 85



C. Lehiarako estrategia 

Durangalderako



D. Oinarrizko estrategiak

03. GARAPEN-EREDUA ETA FORMULAZIO ESTRATEGIKOA

▪ MERKATUEN ESTRATEGIA. Atal honetan, zehaztu behar da zer merkatu-segmentuk osatu 
behar duten gure helmuga turistikoaren xede-taldea. Erabaki horrek, neurri handi batean, 
eragina izango du produktuen egituraketan, zerbitzuak emateko prozesuan eta produktua 
merkaturatzeko eta haren berri emateko komunikabide, tresna eta edukietan.

▪ PRODUKTUEN ESTRATEGIA. Produktuaren/eskaintzaren estrategiak zehazteko, kontuan 
hartu behar dira lehentasunezko bisitariak eta haien beharrizan eta eskakizunak, baita 
aurretik identifikatutako arrakasta-gakoak ere. Horretarako, zehaztu behar da zer 
produktu/zerbitzu eskaini behar zaion lehentasunezko (barne- zein kanpo-)merkatuen 
segmentu bakoitzari.

▪ SUSTAPEN- ETA KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIA. Estrategia honek helmugaren elementu 
bereizgarriak zehazten lagunduko digu, hau da, etorkizunerako aurreikusten dugun 
ikuspegiarekin bat datorren irudia proiektatzen dutenak; gainera, adostutako helburuak 
lortzeko egin beharreko oinarrizko komunikazio- eta sustapen-ekintzak zehazten ere 
lagunduko digu.

▪ MERKATURATZE-ESTRATEGIA. Orain arte aipatutako estrategiak osatzeko, produktua 
merkaturatzen lagunduko diguten estrategiak definitu behar ditugu, sektore pribatuak 
aukera izan dezan bere produktuak ahalik eta modurik onenean saltzeko. Horretarako, 
proposamen dibertsifikatu baten alde egingo dugu, merkaturatze-bide guztiak 
nabarmenduko dituena: merkaturatze zuzena, telefono eta Internet bidezkoa, zeharkako 
merkaturatzea, operadore espezializatuen bidezkoa, informala, beste bide berritzaile 
batzuen bitartez egindakoa (sare sozialak...), eta abar. Finean, bideratzaile-lana egingo 
dugu, LGA Urkiolak eta helmuga turistikoak kudeatzen dituzten gainerako erakundeek 
egin ohi duten bezalaxe.

Atal honetan, 2023ra bitartean Durangaldean kontuan hartu beharreko oinarrizko estrategia 
turistikoak jaso ditugu.

▪IRUDIAREN ETA POSIZIONAMENDUAREN ESTRATEGIA. Estrategia honetan zehaztu behar 
da nola agertu nahi duten bai Durangaldeak bai eskualdeko zerbitzu-eta produktu-eskaintzak 
merkatuan eta lehiakideen aurrean; eta zehaztu behar da zeintzuk izango diren produktua 
lehiakideengandik bereiziko duten ezaugarriak. Posizionamendua, berriz, salmentarako 
argudio nagusia izango da, komunikazio-ekintzetan transmitituko den oinarrizko mezua.
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POSIZIONAMENDU-ESTRATEGIA

Helmuga turistikoaren posizionamenduak hau esan nahi du: Durangaldeak xede-taldearen 
eta stakeholders delakoen irudimenean izan nahi duen «tokia», hots, helmugari buruz 
eman nahi dugun irudia xede-talde bakoitzean eta xede-talde guztietan.

Oro har, turismoaren alorreko plan estrategikoen helburua da helburu turistiko baterako 
bilatu nahi den posizionamendua proposatzea, eta proposamen hori, gehienetan, ez da bat 
etortzen posizionamendu errealarekin (alegia, gaur egungoarekin). Posizionamendu berri 
hori marketinaren eta kudeaketa operatiboaren laguntzat lortu beharko da.

Durangalderako zehaztuko den (alegia, bilatzen den) posizionamenduak funtsezko bost 
baldintza bete behar ditu:

▪Bereizlea izan behar du, eta, bereiztasunaren eremu horretan, posizionamendua indartuko 
duten bektoreetan oinarritzeko aukera izan behar du. Horrek lehiarako abantaila erreal eta 
argia emango lioke Durangaldeari.

▪Bertakoen eta kanpotarren iruditeria osatzen duten balioetan sustraitua egon behar du.

▪Jasangarria izan behar du: zenbait plan zuzendari aurreikusi behar ditu, eta epe oso luzera 
egon behar du indarrean.

▪Unibertsala izan behar du, hau da, xede-talde guztientzako eta beste stakeholders
batzuentzako balio behar du, oraingoetarako eta etorkizunekoetarako.

▪Asmo handikoa izan behar du, baina egingarria.

Zer irudi eman 
nahi dugu 

merkatuan?

Posizionamendu-estrategiak 
zeregin nagusi bi ditu: batetik, 
helmuga identifikatuko duten 

osagaiak definituko ditu, aintzat 
hartuta osagai horiek lurraldearen 
nortasunarekin eta balioekin bat 

datorren irudia eman behar dutela; 
eta, bestetik, finkatutako helburuak 
erdiesteko oinarrizko komunikazio-

eta sustapen-argudioak ezarriko 
ditu.
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UNIQUE SELLING PROPOSITION

«Marka baten funtsa hau da: saltzaile batek erosleei  
agintzea modu egonkorrean eskainiko dizkiela ezaugarri, 

onura eta zerbitzu sorta espezifiko bat» (Kotler, 2002).

Aurretiazko ondorioak adostuta, posizionamendurako formulazio berri bat egin behar da, 
eta, horretarako, balio-proposamen zehatz bat egin behar da Durangalderako, hau da, 
USP bat (Unique Selling Proposition), honako elementu hauek kontuan hartuko dituena:

▪Helmuga turistikoa zein xede-talderi zuzenduta egongo den:
o Lehentasuneko stakeholder-ak: komunikazio korporatiboa.
o Xede-taldeak: marketineko komunikazioa.

▪Kontzeptuaren oinarriak: euskarriak, egiak, bidaiarien balizko motibazioak.

▪Norbaiti zerbait emateko edota harentzat zerbait egiteko promesa edo borondate-
adierazpena.

▪Transmititu beharreko mezua –hau da, promesa–, labur adierazia eta edozein 
komunikabideren bitartez transmititzeko prestatua. Helmugak ahots bakarrarekin hitz 
egin behar du, baina, noski, mezua xede-talde bakoitzaren idiosinkrasiari egokitu behar 
zaio. Esaldi soil bat izango da (ez da publizitate-eslogan bat), eta ia osorik laburbilduko ditu 
posizionamenduarekin zerikusia duten baloreak. Posizionamenduari lotutako promesaz 
gain, Durangaldea zer den erraz azaltzen duen mezua jaso beharko du, eta eskualdeak zer 
eman ahal dien bere xede-taldeei (stakeholders). “
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POSIZIONAMENDU-ESTRATEGIA. UNIQUE SELLING PROPOSITION

Hauxe da, beraz, Durangaldeak promesten duena:

▪Mendiko eta barrualdeko euskal eskualdea da, kultura-nortasun handia duena eta, 
naturaren ikuspuntutik, balio handiko paisaia eta ingurune paregabeak dituena.

▪Durangaldea dinamikoa eta oparoa da, eta industria-sare garrantzitsu bat du, mundu-
mailan ere lehiatzen dena (teknologia, talentua).

▪Gizakion neurriko helmuga da, gutxi «turistizatua». Bertako jendeak abegitsuak dira, 
berenaz harro daude, naturan dauden herrietan bizi dira (edo naturatik oso gertukoetan), 
mendiari begira, eta bizitza sozial oparoa dute (ezaugarri hori oso erakargarria da helmuga 
turistikoko errealitate soziokulturalean parte hartzea bilatzen duten bidaiarientzat).

▪Ezaugarri desberdinak dituzten xede-taldeak erakartzen ditu (LOHA gazteak, cool jendea, 
naturaren eta gastronomiaren zaleak, profesionalak, familiak eta abar), puntu komun batzuk 
dituztenak: bidaiatzea maite dute, lasai egotea eta deskonektatzea atsegin dute, eta jarduera 
osasuntsuak egitea gustatzen zaie.

▪Deskonektatzeko eta naturaguneekin eta landa-eremuarekin harremanetan egoteko 
helmuga aproposa da.

▪Helmuga inspirazionala, bizia, jasangarria; Euskadiren barrualdean kokatuta dauden 
eskualdeen muina sentiarazten du.

▪Durangaldea eremu ireki bat da; kanpoko eremuei lotuta dago, eta aberastu egiten da beste 
euskaldun batzuen esperientziarekin eta beste leku batzuetatik etorritako bisitarien 
bizipenekin.

▪Beste helmuga batzuetatik bereizten dituen osagai bereizle eta ukigarriak ditu:
o Naturaguneak: Urkiolako Parke Naturala eta Oiz mendia.
o Azoka: euskal kulturan murgiltzeko topagunea.
o Tradizio gutxi dauka turismoaren alorrean.
o Tokirik onena da Bizkaiaren barrualdeko eremuak «sentitzeko» eta Euskadiko 

gainerako tokiak «bizitzeko».

▪Naturaguneak, herriak, txoko ezkutuak… bisitatu eta sentitzea bizipen gogoangarria da, 
kalitate handikoa.

▪Durangaldeak Bizkaiko eta Euskadiko balioetan parte hartzen du, eta horiek eguneratzen 
laguntzen du.
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UNIQUE SELLING PROPOSITION

Markaren promesa Bizkaiko posizionamenduaren funtsezko gako hauetan oinarritzen da:

▪Barrualdeko eta mendialdeko euskal eskualdea da; Bizkaiko eta Euskadiko balioetan parte 
hartzen du, eta horiek eguneratzen laguntzen du. Naturaren eta paisaiaren aldetik, balio 
handia duten gune eta inguruneak ditu, eta berezko bizimodu eta nortasun kulturala ere 
badu.

▪Beste helmuga batzuetatik bereizten dituen osagai bereizle eta ukigarriak ditu
❖ Naturaguneak: Urkiolako Parke Naturala eta Oiz mendia.
❖ Azoka: euskal kulturan murgiltzeko topagunea.
❖ Historiadun herri xarmangarriak.
❖ Bizitza sozial eta kultural aktiboa.

▪Kanpoko eremuei lotuta dago, eta aberastu egiten da bisitarien bizipenekin.

▪Deskubritzeke dago: tokirik onena da Bizkaiaren barrualdeko eremuen muina 
«sentitzeko» eta Euskadiko gainerako tokiak «bizitzeko».
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POSIZIONAMENDU-ESTRATEGIA. UNIQUE SELLING PROPOSITION

Lehiarako estrategiaren proposamenean definitutako 8 bektoreak bi ardatz
nagusitan biltzen dira.

▪ Ardatz batek bereizte-eremu argi bat definitzen du: Euskadiren barrualdeko
eskualde menditsua da, eta bizimodu propioa du.

▪ Beste ardatzak helmuga tipifikatzen du, eta posizionamendua zehazten du,
eskualdeko eskaintzaren, balio-ekarpenaren eta anbizio-mailaren arabera.
Durangaldea inspirazionala da: deskonektatzeko eta, aldi berean, natura-
ingurune paregabe batekin eta euskal kulturarekin harremanetan jartzeko
aukera ematen du.

Durangaldearen estrategia turistikoa garatzeko, posizionamendua zehaztu behar da.

Gainera, posizionamendu hori definitzen duten ardatzak xede-talde guztiei balio erantsia
ekarriko dieten funtsezko argudio bihurtu behar dira, eta helmuga turistikoari lehiatzeko
abantailak ekarri behar dizkiote.

Gauzak horrela, honako USP hau proposatzen dugu:

▪Durangaldea Euskadi barrualdeko helmuga da. Naturaren ikuspuntutik balio handiko
inguruneak ditu, inspirazionala da, bizia, jasangarria. Bizkaiaren barrualdeko eskualdeen
muina biziarazten du. Deskonektatzeko eta naturarekin harremanetan egoteko aukera
ematen du. Eta Bizkaiko eta Euskadiko balioetan parte hartu, eta horiek eguneratzen
laguntzen du.

Durangaldeak kalitatezko bizipenak izango dituztela agintzen die bere xede-taldeei, arrazoi
askorengatik: bertako balioengatik (euskal kutsua, barrualdea, mendi eta bailarak, paisaia,
bizimodua, lotura, deskonexioa, gastronomia eta abar), balio horiek kudeatzeko moduagatik
(badakite gauzak ondo egiten), eta eskualdeak Bizkaiko eta Euskadiko balioak eta irudia
eguneratzeko egiten duen ekarpenengatik.

USPa bertako herritarren iruditeriaren balioetan oinarrituta eraikitzen bada, eraginkorragoa
izango da, haiek ere marka-esperientziaren parte izango direlako, bisitariekin elkarrekintzan.

Beraz, USPa komunikazio-ekintza guztiak josiko dituen haria izango da (bai helmugaz
kanpoko bezeroei dagokienez, baita helmuga barrukoei dagokienez ere).
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POSIZIONAMENDU-ESTRATEGIA. UNIQUE SELLING PROPOSITION
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MARKA-NORTASUNABALIO-PROPOSAMENA HITZETAN JARTZEA, GORPUZTEA

USPa, baina, izaera komerntziala duen esaldi batean gorpuztu behar da, eta helmuga 
turistikoak bidaiariari agintzen dion promesa irudikatu behar du. Esaldi hori benetakoa 
izan behar da; iruditeria sozialak hautemandakoari lotuta egon behar da, eta 
esanguratsua eta motibatzailea izan behar da. Eta, nola ez, rol estrategikoa izan behar du: 
helmuga turistikotik espero daitekeena osatu eta definitu behar du, eta, aldi berean, 
helmugak egindako promesaren interesa indartu.

Claim hori jasotzen duen bidaiariak bere interes pertsonalekin lotu behar ditu  
helmugak proposatutako balioak. Beraz, claimak hori adierazi behar du, bidaiariak ondo 
ulertzeko moduan; eta helmugarekin bat datozen sentimendu eta ideiak eragin behar 
ditu.

Sormen-adierazpen bat da, USPren publizitate-hizkuntzan egindakoa. Bezeroak 
limurtzeko gaitasuna areagotzeko, proposamen bat izan behar du, ez helmugaren 
deskribapen bat. Hobe da «Zertarako Durangaldera?» galderari erantzutea, «Zergatik 
Durangaldea?» galderari baino.

Hortik abiatuta, marka-nortasuna eta -arkitektura sortu dugu. Horren emaitza da 
«esencia-izaera» dioen claima eta horren alboan erakusten den irudia, beste azpiosagai 
batzuk ere badituena (oinean daudenak, adibidez).

Aurkezpen honekin batera, nortasun-irudiari buruzko dokumentazioa doa atxikita.
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Produktuaren estrategia zehazteko, hau da, Durangaldeko turismoaren garapenaren
oinarri izango diren negozioak lehenesteko, bi aldagai hartuko ditugu kontuan,
ahalmena/erakargarritasuna matrizearen metodologiatik abiatuta:

▪Baliabide-ahalmena. Durangaldeak jarduera turistiko jakin bat aurrera eramateko duen
gaitasuna eta baldintzak (diagnostikoan aztertu ditugu; eta, jakina, beste helmuga
lehiakideekin erkatuta neurtuko ditugu).

▪Produktu turistikoaren erakargarritasuna. Hau da, produktu jakin bat garatzeak ala ez
garatzeak Durangaldearentzat duen interesa, enpresei eta gizarteari ekarri ahal dizkien
onuren arabera eta aldagai batzuk aintzat hartuta: merkatu-bolumena, merkatuaren
hazkundea, gaur egungo eta etorkizuneko lehiakortasun-maila eta abar.

PRODUKTU-ESTRATEGIA

▪ LEHENTASUN OSO HANDIKO PRODUKTUAK. Durangaldeko negozio turistikoaren zati
handienak horrelakoxea izan behar du. Produktu horietan egin behar dira ahalegin
handienak eta jarduketa gehienak. Eta eskualdeak horietan posizionatu behar du argi eta
garbi, bai xede-taldeei begira, baita lehiakideei begira ere.

▪ LEHENTASUN HANDIKO PRODUKTUAK. Funtsezkoak dira Durangaldeko negozio
turistikorako; baina, talde honetan, produktua berritzera bideratu behar dira ahaleginak eta
ekintzak. Eskualdeko core businessen parte badira ere, lehentasun oso handiko produktuek
baino ahalmen-maila txikiagoa dute.

▪ MANTENDU ETA OREKATU BEHARREKO PRODUKTUAK. Oso garrantzitsuak dira
Durangaldearentzat, eta paper garrantzitsua izaten jarraitu behar dute. Ordea, alor
batzuetan halako berregokitze bat behar dute.

▪ SUSTATU BEHARREKO PRODUKTUAK. Durangalderako erakargarriak dira, baina lehiarako
ahalmen txikiagoa dute. Lehentasunezko produktuen osagarri direnez eta sinergia positiboak
sortzen dituztenez, turismoaren alorreko politikek arreta jarri beharko diete.

▪ MODU SELEKTIBOAN GARATU BEHARREKO PRODUKTUAK. Beren ezaugarriak direla eta,
nekez izango dira «eragile». Hori bai: interesgarriak dira, aukera ematen dutelako sistema
optimizatzeko eta beste produktu batzuekin sinergiak sortzeko (behe-denboraldian
okupazioa bete, irudi positiboa sortu eta abar).

▪ APROBETXATU BEHARREKO PRODUKTUAK. Horien kasuan, sortzen diren aukerak
aprobetxatu behar dira, eta segmentu horietara bideratutako produktuak sustatzeko
saiakera egin behar da.
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PRODUKTU-ESTRATEGIA

Produktu-estrategiari begira, tratamendu bereizia eskatzen du Durangaldeak, aintzat hartuta,
batetik, turismoaren merkatua gero eta segmentatuago dagoela eta horrek
tipologia/modalitate gehiago sortu dituela; eta, bestetik, Bizkaiko estrategia turistikoan
definitutako produktuak lehenetsi behar direla.

Planteamendu horrekin, egoki jo dugu Bizkaiko produktu turistikoetako batzuk hautatzea,
uste dugulako Durangaldeak ere produktu horiek gara ditzakeela, eskura dituen baliabideak
kontuan hartuta. Gainera, beste azpisegmentu batzuk ere identifikatu ditugu, landa-turismo
eta natura-turismo delakoen barruan eskualdearen interesekoak izan daitezkeenak.
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PRODUKTU-ESTRATEGIA

TURISMO INDUSTRIALA ● Ondare industriala SUSTATU BEHARREKO 
PRODUKTUAK

● Industria SUSTATU BEHARREKO 
PRODUKTUAK

EKITALDIAK • Kirolaren alorrekoak SUSTATU BEHARREKO 
PRODUKTUAK

●Gastronomikoak SUSTATU BEHARREKO 
PRODUKTUAK

●Kulturaren alorrekoak

MICE TURISMOA ●Kongresuak eta bilerak MODU SELEKTIBOAN SUSTATU 
BEHARREKO PRODUKTUAK

● Pizgarriak MODU SELEKTIBOAN SUSTATU 
BEHARREKO PRODUKTUAK

FILMATZE-TURISMOA ● Ikus-entzunezko ekoizpenak, 
sormenezkoak eta 
publizitatearen alorrekoak

MODU SELEKTIBOAN SUSTATU 
BEHARREKO PRODUKTUAK

TXANGOZALETASUNA MANTENDU BEHARREKO 
PRODUKTUAK

TOURINGA MODU SELEKTIBOAN SUSTATU 
BEHARREKO PRODUKTUAK

NATURA-TURISMOA ● Turismo aktiboa, kirol-
turismoa

●LEHENTASUN OSO HANDIKO 
PRODUKTUAK

● Ekoturismoa ●LEHENTASUN OSO HANDIKO 
PRODUKTUAK

● Naturan atseden hartzea ●LEHENTASUN OSO HANDIKO 
PRODUKTUAK

TURISMO KULTURALA ● Ondare historiko-
kulturala

●LEHENTASUN HANDIKO 
PRODUKTUAK 

● Euskal nortasuna: 
ohiturak, memoria 
historikoa

●LEHENTASUN HANDIKO 
PRODUKTUAK 

● Turismo industriala SUSTATU BEHARREKO 
PRODUKTUAK

TURISMO 
GASTRONOMIKOA

● Aisialdi eta txango 
gastronomikoak

●LEHENTASUN OSO HANDIKO 
PRODUKTUAK

● Gourmet ●LEHENTASUN HANDIKO 
PRODUKTUAK 

● Nekazaritzako elikagaien 
ustiategiak eta 
industriak bisitatzea

●LEHENTASUN HANDIKO 
PRODUKTUAK 
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MERKATU-ESTRATEGIA

Merkatu-estrategiak hautatzeko prozesuan, definitu behar dugu zer xede-taldetara heldu 
nahi dugun. Horretarako, jatorrizko merkatuak aztertu behar ditugu, eta erabaki behar dugu 
zer merkatu-segmentutan posizionatu nahi ditugun helmuga eta bertako eskaintza turistikoa.

Estrategia horiek definitzerakoan, bestalde, kontuan hartuko dugu segmentazioaren 
planteamendua. Bestalde, zenbait aldagairen arabera sailkatutako bidaiari edo turisten 
tipologia batzuk finkatuko ditugu:

▪Bezero-tipologiaren arabera: amaierako bezeroa ala bezero zuzena; bitartekariak eta 
«infobitartekariak».
▪Bidaiatzeko motibazioen arabera: segmentazio motibazionala.
▪Bidaiariek helmugan dituzten kontsumo-lehentasunen arabera: segmentu esperientzialak.
▪Funtsezko beharrizanen arabera: atseden hartzea, gauza eta leku berriak ezagutzea, 
gozatzea, ikastea, biltzea eta abar.
▪Produktu-tipoaren arabera.
▪Bezeroen jatorriaren arabera: merkatu geografikoak.

Buyer mailan, hauexek dira Durangaldeko lehentasunezko bezeroak: ekoturistak, active
seniors direlakoak, familia-turismoaren alorrekoak eta LOHAk. Produktua sortzeko 
prozesuetan eta marketinean, aintzat hartuko dira profil horien ezaugarriak (definituta daude 
identifikatutako hainbat azterlanetan, eta irakurgai osagarri gisa erantsi ditugu).

Zer turismo, bezero eta merkatu geografikori zuzendu 
behar zaie Durangaldea?
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MERKATU-ESTRATEGIA

Segmentu-talde bakoitzaren ezaugarrien arabera, eta produktuak balioesteko matrizeen

analisia egin eta gero (dagoeneko existitzen diren, eta/edo helmugan modu arrakastatsuan

garatzeko potentzialitatea duten produktuak aztertzen ditu), finkatu dugu jarraian jasotakoak

direla lehentasunezko segmentuak Durangaldearentzat:

Zer turismo, bezero eta merkatu geografikori zuzendu 
behar zaie Durangaldea?

Barneko eta hurbileko merkatua. Alegia, EAE barruan bidaiatzen duten euskaldunak, eta 
probintzia mugakideetatik Euskadira datozen bisitariak. Gaur egun, hori da segmenturik 
garrantzitsuena, eta hazkunde-gaitasun handia du —gutxienez, txangozaletasunaren alorrean—. 
Lortu behar da bisitariak landa- edo kultura-ihesaldia eta/edo natura-turismoa egingo duten 
bidaiari bilakatzea.
Beraz, merkatu horretan erronka izango da komunikazio- eta sustapen-kanpainetan oinarritutako 
estrategia bultzatzea, denboraldika eta aldi berezietan, batez ere euskal hiriburuetan, baina baita 
Kantabrian, Ipar Euskal Herrian eta Errioxan ere.

Merkatu nazionala, bat datorrena Bizkaiko lehentasunezko merkatuekin eta Durangaldean 
lehentasun handiena duten produktuekin (natura, paisaia, landa-eremua, gastronomia eta 
touringa). Lehentasun oso handia izango dute Kataluniak eta Madrilek. Eta lehentasun handia, 
berriz, Valentziako Erkidegoak, Gaztela eta Leonek eta, neurri txikiagoan, Andaluziak eta Aragoik.
Erronka, lehentasunezko merkatu horietan: marketin-ekintza oso zehatzak egitea.

Nazioarteko merkatuak, ondo aukeratuz gero, helmuga hazteko aukera ematen du; horretarako, 
bi elementu hauen arteko oreka lortu behar da: batetik, Bizkaira eta Euskadira bisitariak igortzen 
dituzten herrialde nagusiak; bestetik, herrialde horietako bisitarien egokitasuna naturaren, landa-
eremuaren eta gastronomiaren esparruko segmentuetarako. Horien artean leudeke Alemaniako, 
Herbehereetako eta Frantziako blokeak. Merkatu horiei begira, erronka zera da: lurraldean 
zeharreko touring-bidaietan parte hartzea, halaber berezko baliabide oso selektiboetan.

«A» LEHENTA-
SUNA DUTEN 
MERKATUAK

«B» 
LEHENTA-
SUNA DUTEN 
MERKATUAK

«C» LEHENTASUNA
DUTEN MERKATUAK

BARNEKO ETA 
HURBILEKO
MERKATUA

●BIZKAIA
●ARABA
●GIPUZKOA
●NAFARROA

●IPAR EH
●KANTABRIA

●ERRIOXA

ESTATUKO
MERKATUA

●KATALUNIA
●MADRIL

●GAZTELA ETA 
LEON
●VALENTZIA

ANDALUZIA
ARAGOI

NAZIOARTEKO
MERKATUA

●BILBORA DATOZEN 
NAZIOARTEKO 
TURISTAK 
(HERBEHEREAK, 
ALEMANIA, 
BRITAINIA HANDIA)

●HERBEHEREAK
●NATURA- ETA 
GASTRONOMIA-
TURISMOAN ZEIN BASQUE 
STYLEN INTERESA DUTEN 
BESTE BATZUK

●INBERTSIOA ●% 70 ●% 20 ●% 10
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SUSTAPEN- ETA MERKATURATZE-ESTRATEGIA

• Sare sozial orokorrak eta turismoan espezializatuak | 
Komunikabideak | Street Marketing | Kongresuak eta ekitaldiak | 
Marketin esperientziala

Inspirazioa

• Sare sozialak | Preskribatzaile profesionalak | Enbaxadoreak | Street 
Marketing | Sustapenerako euskarriak | Onlineko bidaia-agentziak | 
Bidaia-agentzia tradizionalak

Plangintza

Konparatzea

• Erreserbetarako atari propioa | Onlineko bidaia-agentziak | Bidaia-
agentzia tradizionalak | Operadore espezializatuak I Banaketa-
sistema globalak

Erreserba egitea

• Sustapena helmugan | Merchandisinga | Upsellinga eta crossellinga 
| Ekitaldiak

Bidaia

• Sare sozial orokorrak eta espezializatuak | Marketin emozionalaPartekatzea

Sustapen- eta merkaturatze-estrategiaren helburu nagusia da identifikatzea zein diren Durangaldeko 
produktu turistikoak sustatzeko eta merkaturatzen laguntzeko erabil daitezkeen euskarri, kanal eta 
komunikabide nagusiak.

Teknologiaren eraginez, funtsezko aldaketak eman dira eskaintza turistikoaren eta eskari turistikoaren 
arteko harremanean: merkaturatze-kanalak ordeztu dira, bezeroaren hautatze-aukerak biderkatu dira 
eta eskaera marketin-eredu berrien bitartez bideratu da. Horien guztien eraginez, eskaera aldatu egin 
da, oso azkar aldatu ere. Errotik irauli dira, era berean, turistaren profila, eta hark bidaia antolatzeko 
eta bizipen turistikoa bizitzeko duen modua.

Gaur egun, turismoaren alorrean lehiakortasunari eutsi nahi bazaio, funtsezkoa da ekonomia digitalera 
egokitzea. Helmugak eta turismoaren sektoreko enpresariek prestatuta egon behar dute: turista edo 
bidaiari digital berriaren beharrizanak asetzeko gai izan behar dira, aintzat hartuta hura oso informatuta 
dagoela eta «multikanala» eta oso zorrotza dela. Beharrizan horiek, gainera, bizipen turistikoaren hiru 
uneetan ase beharko dituzte, alegia, bisitaria helmugara iritsi aurretik, han dagoen bitartean eta 
bertatik alde egin eta gero:

▪Aurrekoak (lagundutako inspirazioa): turistaren hautatzeko gaitasuna nabarmen aberastuko da 
baldin eta haren esku jartzen badira helmugei, produktuei eta zerbitzuei buruzko datu mordo bat, 
egokiro egituratuak (testuak, argazkiak, audioak, bideoak, infografiak, mapak...).
▪Bitartekoak (mugikortasun inteligentea): helmuga turistikoen konektagarritasuna handitu egin da, 
eta, horrez gain, gero eta gehiago erabiltzen dira mugikortasunari lotutako teknologiak eta aplikazioak. 
Horrek guztiak bizipen turistikoa errazten eta malgutzen du, eta turistaren eskaera asetzen du —
helmugan ere zerbitzu digitalak behar ditu, ohiko bizitokian bezala (konektagarritasuna, gertuko 
aplikazio mugikorrak erabiltzeko aukera, sare sozialak, etab.)—.
▪Ostekoak (asebetetze partekatua): enpresa eta helmugen erronka nagusia da jakitea non, nola eta 
nork hitz egiten duen haien produktuez. Zenbait aplikazio daude komunikazio interaktiborako (sare 
sozialak, bereziki), aukera ematen dutenak turisten asebetetze-maila ezagutzeko, etengabeko 
hobekuntza-sistemak aplikatzeko eta fidelizazio-sistema berriak garatzeko.

Banaketa-estrategia zorrotz batek bidaia-zikloaren sei faseak hartu behar ditu kontuan, eta euskarri,
kanal eta komunikabide nagusiak identifikatu behar ditu, online eta offline tresnekin bat eginez:

• Erreserbetarako atari propioa | Onlineko bidaia-agentziak | Bidaia-
agentzia tradizionalak | Operadore espezializatuak I Banaketa-
sistema globalak
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Durangaldea markaren komunikabide-estrategia inbound deritzon orientazio sendo 
batean oinarrituko da. Komunikabide propioak, ordainduak eta irabaziak bereiziko 
dira.

▪Komunikabide propioak. Kanala edozein dela ere, LGA Urkiola izango da 
komunikabide propioen titularra, eta hark definituko ditu ikuspuntua, edukiak eta 
irismena. Atal honetan sartzen dira LGA Urkiolaren titulartasuneko webgune, blog, 
sare sozialeko profil eta gainerako online zein offline komunikabide eta euskarriak 
(liburuxkak, aldizkariak...), guztiak ere garatu beharrekoak.

▪Ordaindutako komunikabideak. Publizitatea kontratatzearen truke eskuratutako 
guneak dira (ohiko komunikabideak), offline zein online funtzionatzen dutenak: 
prentsa, irratia, telebista, Internet, kanpoaldea, ekitaldiak... Beren zeregin nagusia 
(baina ez bakarra) da berezko komunikabideetarako trafikoa sortzea eta irabazitako 
komunikabideen irismena hedatzea.

▪Irabazitako komunikabideak. Beste batzuen titulartasuneko euskarrietan dohainik 
lortutako guneak dira (erositako edo ordaindutako komunikabideetan ez bezala). 
Komunikabideekin (prentsa-bulegoa) izandako harremanetatik sortutako publizitate 
tradizionaletik hasi, eta sare sozialen erabiltzaileek edo onlineko beste plataforma 
batzuenek sortutako komunikabideetara bitartekoak hartzen dituzte.

Durangaldea markaren komunikabide-estrategia estu lotuta dago edukien 
formulazio estrategikoarekin. Inbound orientazio sendo batean oinarritzen da, 
zeinaren xedea baita edukien ikusgarritasuna optimizatzea («aurki gaitzatela 
sustatzea») eta trafikoa eta leads direlakoak sortzea sare sozialak dinamizatuz, 
edukiak «biralizatuz» eta push ekintzak baliatuz (ordaindutako komunikabideak).

KOMUNIKABIDEAK: AURREKONTUAREN BANAKETA

Komunikabide ordainduak: % 20

Komunikabide propioak: % 30

Edukiak: % 50

SUSTAPEN- ETA MERKATURATZE-ESTRATEGIA
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Administrazioak ez du, zentzu hertsian, produktua merkaturatzen. Hala ere, Planak 
definitu egin behar du merkaturatzen laguntzeko estrategia orokorra, eta horrekin bat 
datozen tresnak eta plataformak hornitu behar dizkio sektoreari.

Proposatu ahal diren banaketa-estrategiek aintzat hartu behar dituzte produktua 
banatzeko bide guztiak: touroperadore bidez saltzea, kontsumitzaileari saltzea... Eta 
bestelako bitartekaritza/preskripzio teknologiko informala ere aurreikusi behar da (gaur 
egun merkatuan diharduena).

Touroperazioari dagokionez, natura-turismoan, turismo enogastronomikoan eta turismo 
kulturalean espezializatutakoaren aldeko apustua nabarmentzen da —nazioarteko 
merkatuetara begira, nagusiki—.

Abantaila zuzenak sustatzea: xede-bezeroak.Azken kontsumitzailea

Trade. Operadore generalista 
espezializatuak eta onlineko bidaia-

agentziak

Informazio- eta arreta-puntuak

Bitartekaritza informala

Touroperazio espezializatua (batez ere, nazioartean). 
Produktua txertatzea lineako bidaia-agentzietan eta 
Euskadin diharduten beste espainiar operadoreetan. 

Comarketing selektiboa.

Kontratazio zuzena ahalbidetuko duten informazio-
eta arreta-puntuen sarea eratzea.

Produktuaren banaketa egiten lagunduko duten 
sistema alternatiboak garatzea: bizikleta-dendak, 

mendiko produktuenak eta abar.

SUSTAPEN- ETA MERKATURATZE-ESTRATEGIA
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MAPA ESTRATEGIKOA

DURANGALDEA 
helmuga

PRODUKTUA 
SORTZEA

MARKA SORTZEA

MARKA BERRIA

BARNEKO ETA 
HURBILE-KO 
MERKATUA

ESTATU-KOA
NAZIOARTE-

KOA

PRODUKTUEN PORTFOLIOA

Natura-turismoa

Turismo kulturala

Turismo gastronomikoa

Turismo industriala

Ekitaldiak

MICE turismoa
Filmatze-turismoa eta abar

Aldian-aldian 360º-ko 
komunikazio- eta sustapen-

kanpaina «multikanalak» egitea, 
baliabide propioekin nahiz Basque 

Mountains-en bidez

Bitartekaritza. Durangaldea 
beste foro eta gida batzuetan 
gomendatzea. BFArekin zein 

barruko bezeroekin lankidetzan 
aritzea, helmugan bertan

Presentzia digitalean oinarritutako estrategia, honako ezaugarri hauek ere izango dituena:

Oso zuzenak eta selektiboak izatea, 
eta beste erakundeekin eta Basque 
Mountains-ekin lankidetzan aritzea

SUSTAPEN-
EKINTZAK



Ekintza-plana4



A. LAN-ARDATZAK ETA JARDUKETA-PROGRAMAK

04. EKINTZA-PLANA

Ekintza-plana epe ertain eta laburrera egingo diren esku-hartzeen proposamen bat da, eta
balio-katean parte hartzen duten eragileen eta Durangaldeko turismo-sistema osatzen duten
elementuen arteko harremanen azterketan dago oinarritua. Ekintza-planaren azken
helburua, berriz, «Durangaldea helmuga turistiko gisa eraikitzea» da, eta, horretarako,
turismo joan-etorriak sortu eta jarduera turistikoaren garapen jasangarria sustatu nahi dira,
turismoa eskualdeko agendaren zati izan dadin.

Lurraldeko eragileekin batera egindako diagnostikoaren ondoren definitu dira bai ekintza-
plana bai ikuspegi eta helburu estrategikoak. Horretarako, Durangaldeak helmugaturistiko
gisa dituen indargune nagusietan oinarritu gara, eta jarduera-neurriak hartu ditugu
atzemandako ahulguneak ebazteko eta merkatuaren potentzialtasuna nahiz inguruneko
aukerak aprobetxatzeko. Hori guztia, etorkizuneko egoerei aurrea hartuz eta turismo-
merkatuen joerak kontuan hartuz.

Atal honetan definituko den ekintza-planak ekintza hauen bidez laguntzen du ikuspegi eta
helburu estrategikoak sustatzen:

▪Durangalde osorako turismo-sistema egituratua definituta, eta, hala, aukera ematen du
atzeman diren osagai, baliabide eta produktu guztien jarduera garatzeko.

▪Durangaldeko turismo-sisteman parte hartzen duten eragileen adostasunean oinarrituta
dauden politika eta ahalegin publikoak bateratuta.

▪Definituriko helburu estrategikoekin bat egiten duen jarduketa-programa.

▪Parte-hartzerako eta kudeaketarako eredu egokia emanda, Durangaldeko turismo-jarduera
garatzen partaide diren eragile guztiei irekita dagoena.

Helmuga turistiko bat sortzera, 
kultura turistikoa sustatzera, 

eskualdekoa izatearen harrotasuna 
garatzera eta baliabideak produktu 

turistiko bihurtzera bideratutako lan-
programak, sektoreko 

lehiakortasuna eta helmugaren 
hobekuntza sustatzen dutenak.

Durangaldeak balio handiko helmuga 
gisa dituen ezaugarri bereizgarrien 
berri ematen duten eta helmuga-

merkatuetan hura sustatzen duten lan-
programak, produktu turistikoak 
kontsumitzen laguntzen dutenak.  



A. Ardatzak, programak

eta jarduketa-ildoak 

zehaztea



A. LAN-ARDATZAK, PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK DEFINITZEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ardatza. 
GOBERNANTZA Planifikazioa, 
antolamendua eta kudeaketa

1A

2. ardatza. 
LURRALDE/INGURUNE 
TURISTIKOA

2A

4. ardatza. 
PRODUKTU TURISTIKOAK 
SORTZEA ETA HOBETZEA

4A

5. ardatza.
MERKATUA5A

3. ardatza. 
SEKTOREKO 
LEHIAKORTASUNA

3A

P.6 Azpiegitura eta baliabide turistikoen balioa aitortzeko programa

P.7 Konektagarritasun eta irisgarritasun turistikoa hobetzeko programa

P.8 Seinaleztapen turistikoa hobetzeko programa

P.9 Bisitariei arreta eskaintzeko, informazioa emateko eta harrera egiteko sistema hobetzeko programa

P.10 Helmuga turistiko jasangarria eta inteligentea (smart) sortzeko programa

P.1 LGA Urkiolak dituen baliabideak eta gaitasunak egokitzeko programa, plana ezartzeko eta haren jarraipena egiteko

P.2 Durangaldeko eragile publiko eta pribatuekin harremana izateko, lankidetzan aritzeko eta haiekin koordinatzeko programa

P.3 Eskualdean sentsibilitate turistikoa sustatzeko programa

P.4 Eskualdeaz gaindiko beste eragile eta erakunde batzuekin kooperatzeko, koordinatzeko eta haiekin lankidetzan aritzeko programa

P.5 Kontrolak, monitorizazioa eta jarraipena egiteko programa

P.11 Giza baliabideen trebakuntza-plana

P.12 Bikaintasuna sustatzeko plana

P.13 Programa de fomento del emprendimiento y de la cultura innovadora

P.14 Turismo-eskaintza sustatzeko eta dibertsifikatzeko programa

P.15 Natura-turismoa garatzeko programa

P.16 Kultura-turismoa garatzeko programa

P.17 Turismo gastronomikoa garatzeko programa

P.18 Touring produktua eta txangozaletasuna garatzeko programa

P.19 Ekitaldi-turismoa garatzeko programa

P.20 Bizipenak sortzeko programa

P.21 MICE turismoa garatzeko programa

P.22 Filmazio eta grabazioei lotutako turismoa garatzeko programa

P.23 Aldi baterako turismo-jarduerak dinamizatzeko programa

P.24 Identitate korporatiborako eta marka babesteko programa

P.25 Merkatu-adimeneko programa

P.26 Marketin-euskarriak editatzeko programa

P.27 Komunikazio-programa

P.28 Komertzializazioa sustatzeko eta hari laguntzeko programa

P.29 Bisitariari harrera egiteko/hura fidelizatzeko programa



B. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK DEFINITZEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ardatza - GOBERNANTZA 
Planifikazioa, antolamendua eta 
kudeaketa

1A

Ardatz honen helburu nagusia da Turismo Planaren ezarpena sustatzea, sektorea partaide bihurtuz, eta LGA Urkiola buru duen
kudeaketa-eredua antolatzea, produktu turistikoaren kudeaketan parte hartzen duten erakunde gakoen arteko harreman
horizontalak eta bertikalak antolatzeko, interesa duten kolektibo guztiei planaren berri emateko, sektoreak parte hartzeko
tresnak hobetzeko eta sustatzeko, eta produktuak eta helmuga antolatzen lagunduko duten lan-metodologiak definitzeko.
Horrez gain, eragile gakoak proiektuaren partaide bihurtzen ditu eta planaren jarraipena egiteko behar diren mekanismoak
ezartzen ditu.

●LAN-PROGRAMA ●JARDUKETA-HELBURUA

●P.1 ●LGA Urkiolak dituen baliabideak eta gaitasunak

egokitzeko programa, plana ezartzeko eta haren

jarraipena egiteko.

▪ LGA Urkiolaren kudeaketa turistikorako egiturak sustatzea eta egokitzea, plan honetako erronka estrategikoei 

erantzuteko eta haiekin bat datorren finantziazioa bermatzeko.

●P.2 ●Durangaldeko eragile publiko eta pribatuekin

harremana izateko, lankidetzan aritzeko eta haiekin

koordinatzeko programa.

▪ Sektore turistikoan parte hartzen duten eskualdeko eragileek(publikoek nahiz pribatuek) bat egitea eskualdeko politika
turistikoei buruzko hausnarketa, eztabaida, proposamen, galdeketa eta aholkularitza-prozesuetan.

●P.3 ●Eskualdean sentsibilitate turistikoa sustatzeko 

programa.

▪ Herritarrek turismoarekiko inplikazio eta interes handiagoa izan dezaten lortzea, haren garapenean parte har dezaten 
eta haren anfitrioiak eta buruak izan daitezen.

●P.4 ●Eskualdeaz gaindiko beste eragile eta erakunde

batzuekin kooperatzeko, koordinatzeko eta haiekin

lankidetzan aritzeko programa

▪ Erakunde publikoen eta turismo-sektoreko eragileen arteko harreman eta hitzarmen-esparru adimentsuak eta 
onuradunak sortzea.

▪ Proiektu estrategikoetan babesa lortzea

●P.5 ●Monitorizazioa, kontrola eta jarraipena egiteko

programa

▪ Planaren jarraipena egiteko aukera ematen duten adierazleak izatea, planaren gauzatzeari nahiz inpaktuari buruzkoak.
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LGA URKIOLAK DITUEN BALIABIDEAK 
ETA GAITASUNAK EGOKITZEKO 

PROGRAMA, PLANA EZARTZEKO ETA 
HAREN JARRAIPENA EGITEKO

Gobernantza-eredua

Plana garatzeko egitura eta 
lantaldea

Finantziazio-eredua. Kudeaketa 
ekonomikoa eta aurrekontuen 

jarraipena.

DURANGALDEKO ERAGILE PUBLIKO 
ETA PRIBATUEKIN HARREMANA 

IZATEKO, LANKIDETZAN ARITZEKO 
ETA KOORDINATZEKO PROGRAMA

Turismoko udal-planak/-
programak egiteko laguntza eta 

koordinazioa

Turismo Mahaia kudeatzea eta 
dinamizatzea

Lantaldeak proiektuka 
kudeatzea eta dinamizatzea

ESKUALDEAN SENTSIBILITATE 
TURISTIKOA SUSTATZEKO 

PROGRAMA

Planaren komunikazio-
programa

Tokiko komunikabideetako 
programetan parte hartzea

Parte-hartze programa

ON LINE

«Ezagutu zure ESKUALDEA» 
programa

ESKUALDEAZ GAINDIKO BESTE 
ERAGILE ETA ERAKUNDE 

BATZUEKIN KOOPERATZEKO, 
KOORDINATZEKO ETA 

LANKIDETZAN ARITZEKO 
PROGRAMA

Bizkaiko Foru Aldundiarekin 
erakunde arteko kooperazio-

programa

EJ-BASQUETOURekin erakunde 
arteko kooperazio-programa

Kanpo-aliantza estrategikoen 
programa

P 1 P 2 P 3 P 4

MONITORIZAZIOA, KONTROLA ETA 
JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMA

Plana kontrolatzeko, haren 
jarraipena egiteko eta inpaktua 

neurtzeko programa

Behatoki (Turismo-behatokia)

turistikoa

P 5

Hileroko turismo-buletina «Turismoari buruzko 
hizketaldia» hileroko programa

1. ardatza - GOBERNANTZA 
Planifikazioa, antolamendua eta 
kudeaketa

1A
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2. ardatza. 
ESKUALDE- INGURUNE 
TURISTIKOA2A

Ardatz hau lurraldeari, eta horrek izan behar dituen azpiegitura eta mugikortasunari lotuta dago; ardatzak bere osotasunean
ikusten du lurraldea eta helmugaren eta bere osagai guztien kalitatea eta lehiakortasuna bermatzen ditu uneoro. Ardatz honek
barruan hartzen dituen programa eta neurrien helburu nagusia da turismo-jarduerarekin erlazionatuta dauden elementuak —
hots, produktu turistikoak osatzeko aprobetxa daitezkeen baliabideak, sarbideko eta laguntzako azpiegiturak, jarduerak egiten
diren espazioa eta abar— kokatzen diren espazioa hobetzea. Neurriek bi helburu nagusi dituzte: alde batetik, egun dagoen
espazio turistikoa hobetu nahi da, eta, bestetik, espazio turistiko berriak sortzeko potentziala duten eremuak egokitu.

TURISMOARI LOTUTAKO 
AZPIEGITURA ETA BALIABIDEEN 

BALIOA AITORTZEKO PROGRAMA

Durangaldeko baliabide 
turistikoen inbentarioa egitea

Urkiolako Parke Naturalaren 
orientazio turistikoa hobetzeko 

plana

KONEKTAGARRITASUN ETA 
IRISGARRITASUN TURISTIKOA 

HOBETZEKO PROGRAMA

SEINALEZTAPEN TURISTIKOA 
HOBETZEKO PROGRAMA

BISITARIAREN ARRETA ETA 
HARRERA EGITEKO SISTEMA 

EGOKITZEKO ETA HOBETZEKO 
PROGRAMA

P 6 P 7 P 8 P 9

HELMUGA JASANGARRIA ETA 
INTELIGENTEA (SMART) SORTZEKO 

PROGRAMA

P

Oiz mendiko eremuan esku-
hartze turistikoa egiteko plana

Autobus turistikoa

Durangaldea

Mugikortasun turistikoa 
hobetzea: garraio 

jasangarriaren erabilera 
sustatzea (bizikletak, patinak 

eta abar).

Irisgarritasun unibertsala eta 
inklusioa sustatzea

Eskualderako sarreratan 
seinaleztapen turistikoa 

hobetzea

Ibilbide, mendi-bide eta bide 
berdeetako seinaleztapen 

turistikoa hobetzea

Goi mailako baliabide 
turistikoen seinaleztapena 

hobetzea

Eskualdeko turismo-informazioa 
hobetzea

Zerbitzu publikoek 
turismoarekiko duten jarrera 

hobetzea

Udalerriak apaintzeko eta gaika 
bereizteko ekintzak

Helmuga jasangarrian 
jardunbide egokien berri 

ematea

Helmuga turistiko inteligentea 
sortzeko beharren azterketa
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3. ardatza. 
LEHIAKORTASUNA-
SEKTOREA SENDOTZEA3A

Ardatz honetan sartzen dira enpresen garapena eta sendotzea, kultura berritzailea, trebakuntza eta etengabeko hobekuntza.

Hemen zehaztuko dira, halaber, turismo-kalitatearen eredu aintzatetsien arabera (SICTED eta kalitate turistikoko Q-a, adibidez)

helmugetan ezarritako kalitate-mailak. Programen helburu orokorra da sektore turistiko informatu, lehiakor, espezializatu eta

parte-hartzailea osatzea, merkatuaren eskaerei eta joerei egokitzeko gaitasuna duena.

●LAN-PROGRAMA ●JARDUKETA-HELBURUA(K)

●P.11 ●SEKTOREKO GAIKUNTZA- ETA TREBAKUNTZA-PROGRAMA ▪ Enpresa-kolektibo osoaren trebakuntza-beharrak identifikatzea.
▪ Sektorean egin beharreko trebakuntza-jardueren edukiak garatzea, eta, gai konplexua dena, sektoreko 

profesionalekin konektatzeko metodologiarik egokiena garatzea.
▪ Sektorea etengabe hobetzearen eta gero eta profesionalagoa izatearen aldeko apustua egitea.

●P.12 ●BIKAINTASUNA ETA DIGITALIZAZIOA SUSTATZEKO 
PROGRAMA

▪ Sektore osoan zerbitzu-bikaintasunaren, berrikuntzaren eta etengabeko hobekuntzaren kultura sortzea, 
helmugaren posizionamendua hobetzen laguntzeko.

●P.13
●EKINTZAILETZA ETA KULTURA BERRITZAILEA SUSTATZEKO 
PROGRAMA

▪ Proiektu berritzaileei laguntzea
▪ Ekintzailetza sustatzea
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3. ardatza. 
LEHIAKORTASUNA-
SEKTOREA SENDOTZEA3A

Lehiakortasuna, Kalitatea, Jasangarritasuna, Trebakuntza, Berrikuntza, Sendotzea eta Enpresa Garapena lantzeko estrategia.

Ardatz honetan sartzen dira enpresen garapena eta sendotzea, kultura berritzailea, trebakuntza eta etengabeko hobekuntza.

Hemen zehaztuko dira, halaber, turismo-kalitatearen eredu aintzatetsien arabera (SICTED eta kalitate turistikoko Q-a, adibidez)

helmugetan ezarritako kalitate-mailak.

SEKTOREKO GAIKUNTZA- ETA 
TREBAKUNTZA-PROGRAMA

BIKAINTASUNA ETA 
DIGITALIZAZIOA SUSTATZEKO 

PROGRAMA

EKINTZAILETZA ETA KULTURA 
BERRITZAILEA SUSTATZEKO 

PROGRAMA

P P P

2019-2023 eperako urteroko 
trebakuntza-planak diseinatzea, 

sektorearen trebakuntza-
beharretan oinarrituta

Trebakuntza-ekintza propioak 
ezartzea

Beste erakunde batzuek (BFA, 
EJ) antolatutako trebakuntza-

ekintzak ezartzea

SICTEDen Jardunbide Egokien 
programetan parte hartzea

Sektoreak beste kalitate- eta 
lehiakortasun-programa 
batzuetan parte hartzea 

sustatzea

Enpresa turistiko berritzaileak 
sortzeko laguntza-zerbitzuak, 

BFA-rekin (BEAZ eta beste 
batzuekin) lankidetzan

Berrikuntzarekiko 
sentsibilizazioa. Turismoari 

buruzko proiektu berritzaileen 
berri ematea

Beste helmuga batzuetara 
ezagutza-bidaiak egitea

Lehiakortasun teknologikoa eta 
digitalizazioa sustatzea
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4. ardatza. 
PRODUKTU 
TURISTIKOAK SORTZEA 
ETA HOBETZEA

4A

Ardatz hau esperientzietan eta emozioetan oinarritutako eskaintza lehiakor bat sustatzearekin, garatzearekin eta
kudeatzearekin dago lotuta. Eskualdearen baliabide bereizgarrienetan oinarrituta dago, eta turistek bilatzen
dituzten interes eta abantaila espezifikoei bideratuta dago, baita eskualdearen baliabide eta ezaugarri
erakargarrien aniztasunari ere. Halaber, urte osoan funtziona dezaketen produktuak hobetzea eta finkatzea eta
joan-etorriak eskualde osora zabaltzea eskaini nahi du.

TURISMO-ESKAINTZA SUSTATZEKO 
ETA DIBERTSIFIKATZEKO 

PROGRAMA

Urkiolako Parke Naturalean eta 
inguruan ostatu hartzeko 

modalitate berriak sustatzea

NATURA-TURISMOA GARATZEKO 
PROGRAMA

Produktua egituratzeko eta 
garatzeko lantaldea sortzea eta 

hura kudeatzea

Interes turistikoa duten 
begiratokien ibilbideari balioa 

aitortzea

Turismo aktiboko produktuak 
hobetzea eta sortzea: 
Durangaldea aktiboa

KULTURA-TURISMOA GARATZEKO 
PROGRAMA

Aldi baterako irekiko liratekeen 
eraikinen programa

Baserrien Ibilbidea garatzea

Ondare Jardunaldiak 
(Gerediaga) aprobetxatuz, bisita 

kultural puntualen programa 
egitea

TURISMO GASTRONOMIKOA 
GARATZEKO PROGRAMA

‘Jatorritik mahaira’ bizipen 
gastronomikoak garatzea

P P P P

TOURING ETA EGUN BAKARREKO 
IRTEEREI DAGOZKIEN PRODUKTUA 

GARATZEKO PROGRAMA. 
TXANGOZALETASUNA.

Eskualdean bisitatu beharreko 
ikono turistiko nagusiak 

identifikatzea

Iraupen ezberdinak dituzten eta 
jende-talde ezberdinentzat 

diren ibilbideak egituratzea eta 
definitzea

P

Xendazaletasun- eta 
zikloturismo-produktuak 

sortzea eta hobetzea

Natura behatzeko produktuak 
(astronomia-turismoa, txorien 
behaketa...) garatzeko aukerak 

aztertzea

Produktu gastronomikoa 
egituratzeko eta garatzeko 
lantaldea sortzea eta hura 

kudeatzea

Gastroplanen programan parte 
hartzea

Lehiaketa eta bereizgarri 
gastronomikoen proiektuak 

egitea

Ekitaldi gastronomiko bat 
sortzea: 4 urtaroetako zaporeak

Udalerrietan dagoeneko 
badauden bisita kulturalak 

sustatzea
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4. ardatza. 
PRODUKTU 
TURISTIKOAK SORTZEA 
ETA HOBETZEA

4A

Ardatz hau esperientzietan eta emozioetan oinarritutako eskaintza lehiakor bat sustatzearekin, garatzearekin eta
kudeatzearekin dago lotuta. Eskualdearen baliabide bereizgarrienetan oinarrituta dago, eta turistek bilatzen
dituzten interes eta abantaila espezifikoei bideratuta dago, baita eskualdearen baliabide eta ezaugarri
erakargarrien aniztasunari ere. Halaber, urte osoan funtziona dezaketen produktuak hobetzea eta finkatzea eta
joan-etorriak eskualde osora zabaltzea eskaini nahi du.

EKITALDI-TURISMOA SUSTATZEKO 
PROGRAMA

Bisitariak erakartzeko
gaitasuna duten ekitaldiak eta 
jarduerak antolatzen eta haien

berri ematen laguntzea

BIZIPENAK SORTZEKO PROGRAMA

Basquetour-en bizipen-
programetan parte hartzea 

sustatzea

MICE TURISMOA GARATZEKO 
PROGRAMA

MICErako egoitzak, 
zerbitzuak eta jarduera-

programak identifikatzea

Produktua egituratzeko eta 
garatzeko lantaldea sortzea 

eta hura kudeatzea

FILMAZIO ETA GRABAZIOEI 
LOTUTAKO TURISMOA GARATZEKO 

PROGRAMA

P P P P

ALDI BATERAKO TURISMO-
JARDUERAK DINAMIZATZEKO 

PROGRAMA

4 urtarotako eta produktu 
askotako bisitaldiak eta 

bizipenak dituen programa 
diseinatzea

P

Films Comission-ekin 
harremana kudeatzea

Eskualdeko ekitaldi eta 
jardueren agendaren berri 

emateko programa

Ekitaldi jakinetarako, 
sektorearekin eskaintza

turistiko bateratua sortzea eta 
horren berri ematea

Bisitariak erakartzeko
gaitasuna duen urtean

behineko ekitaldi bat sortzea: 
Durangaldea ultratrail

Lokalizazioak identifikatzea, 
eta produktua egituratzea

Sustapen-plan espezifikoa 
diseinatzea eta ezartzea

Sustapen-plan espezifikoa 
diseinatzea eta ezartzea, 

Convention Bureau Eredua
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5. ardatza. 
MERKATUA5A

Programa honetan sartzen dira turismoaren sustapenaren eta komertzializazioaren
esparruko neurriak, eta printzipio hauek dituzte oinarrian: hurbiltasunaren arabera
identifikatutako merkatu eta xede-segmentuei eman behar zaie lehentasuna, eta
sustapena, berriz, onlineko esparruan eta BFArekin lankidetzan egin behar da batez ere.

●LAN-PROGRAMA ●JARDUKETA-HELBURUA

●P.24 ●IDENTITATE KORPORATIBORAKO ETA MARKA BABESTEKO 
PROGRAMA

▪ Durangaldeko turismoa posizionatzea, eragile guztien lan bateratuaren bidez

●P.25 ●MERKATU-ADIMENEKO PROGRAMA ▪ Merkatu-adimeneko sistema bat garatzea, eskaera hobeto ezagutzeko, eta lehentasuna duten xede-merkatuak 
eta -taldeak hobeto identifikatzeko.

●P.26 ●SUSTAPEN-EUSKARRIAK EDITATZEKO PROGRAMA ▪ Produktuaren balioekin bat egiten duten sustapen-euskarriak egitea.
▪ Kalitatezko askotariko materiala izatea, xede-taldearen edo ekintzaren arabera erabiltzeko.

●P.27 ●KOMUNIKAZIO-PROGRAMA ▪ Hainbat marketin-ekintza eraginkor egitea (360º), kostu onargarriarekin eskualdera ahalik eta bidaiari gehien 
erakartzen lagundu dezaten.

▪ Sortutako produktuetara erakartzeko estrategia bat garatzea, ezarri diren helburuen eta eskuragarri dagoen 
aurrekontuaren arabera, dagoeneko badauden tresnarik egokienak erabilita, eraginkortasunaren eta 
koherentziaren eta ekintzen sinergiaren alde eginez.

●P.28 ●KOMERTZIALIZAZIOA SUSTATZEKO ETA HARI LAGUNTZEKO 
PROGRAMA

▪ Sustapena komertzializazioarekin lotzea;  trade-aren eta DMC-en eta zerbitzu turistikoen emaileen arteko 
bitartekaria izan beharko litzateke LGA Urkiola

●P.29 ●BISITARIARI HARRERA EGITEKO PROGRAMA
●FIDELIZAZIOA
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5. ardatza. 
MERKATUA5A

Programa honetan sartzen dira turismoaren sustapenaren eta komertzializazioaren esparruko
neurriak, eta printzipio hauek dituzte oinarrian: hurbiltasunaren arabera identifikatutako
merkatu eta xede-segmentuei eman behar zaie lehentasuna, eta sustapena, berriz, onlineko
esparruan eta BFArekin lankidetzan egin behar da batez ere.

IDENTITATE 
KORPORATIBORAKO ETA 

MARKA BABESTEKO 
PROGRAMA

MERKATU-ADIMENEKO 
PROGRAMA

SUSTAPEN-EUSKARRIAK 
EDITATZEKO PROGRAMA

Webgunea garatzea

Edukiak sortzea eta 
haiek kudeatzea

Bideoak, teaser-ak, 
irudi-bankuak egitea

Bidaiaren zati 
bakoitzerako euskarriak

KOMUNIKAZIO-PROGRAMA

Kanpaina egitea 
komunikabideetan, 

gertuko 
merkatuetarako

Sare sozialen plana

Azokatan izatea eta 
kaleko ekintzak

KOMERTZIALIZAZIOA 
SUSTATZEKO ETA HARI 

LAGUNTZEKO PROGRAMA

Ezagutzeko bidaiak 
(egungo operadoreak)

Ezagutzeko bidaiak 
Euskadiko kolektibo 

hartzaileentzat

Trade espezializatuekin 
marketin bateratuko 

ekintzak

P P P P P

BISITARIARI HARRERA 
EGITEKO PROGRAMA

FIDELIZAZIOA

Informazio turistikoa 
emateko aldi baterako 

guneak

Eskualdeko turismo-
informazioa, TB

Informazio-sistema 
digitalak ezartzea 

aztertzea

P

BFArekin lankidetzan 
aritzea bisitariak 

ezagutzeko 
prozesuetan

Natura-turismoko 
merkatuak zaintzea

Markaren diseinua eta 
aplikazio-eskuliburua 

garatzea

Marka eskualdean 
hedatzea

Posta elektroniko 
bidezko marketin-

kanpainak

Naturan espezializatutako 
komunikabide eta atarien 

presentzia

Operadoreen, influencer-
en, komunikabideen eta 

abarren datu-baseen
inbentarioak egitea
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LGA URKIOLAK DITUEN BALIABIDEAK 
ETA GAITASUNAK EGOKITZEKO 

PROGRAMA, PLANA EZARTZEKO ETA 
HAREN JARRAIPENA EGITEKO

Gobernantza-eredua

Plana garatzeko egitura eta 
lantaldea

Finantziazio-eredua Kudeaketa 
ekonomikoa eta aurrekontuen 

jarraipena

DURANGALDEKO ERAGILE PUBLIKO 
ETA PRIBATUEKIN HARREMANA 

IZATEKO, LANKIDETZAN ARITZEKO 
ETA KOORDINATZEKO PROGRAMA

Turismoko uda-planak/-
programak egiteko laguntza eta 

koordinazioa

Turismo Mahaia kudeatzea eta 
dinamizatzea

Lantaldeak proiektuka 
kudeatzea eta dinamizatzea

ESKUALDEAN SENTSIBILITATE 
TURISTIKOA SUSTATZEKO 

PROGRAMA

Planaren komunikazio-
programa

Tokiko komunikabideetako 
programetan parte hartzea

Parte-hartze programa

ON LINE

«Ezagutu zure ESKUALDEA» 
programa

ESKUALDEAZ GAINDIKO BESTE 
ERAGILE ETA ERAKUNDE 

BATZUEKIN KOOPERATZEKO, 
KOORDINATZEKO ETA 

LANKIDETZAN ARITZEKO 
PROGRAMA

Bizkaiko Foru Aldundiarekin 
erakunde arteko kooperazio-

programa

EJ-BASQUETOURekin erakunde 
arteko kooperazio-programa

Kanpo-aliantza estrategikoen 
programa

P 1 P 2 P 3 P 4

MONITORIZAZIOA, KONTROLA ETA 
JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMA

Plana kontrolatzeko, haren 
jarraipena eta inpaktua 

neurtzeko programa

Turismo-behatokia

P 5

Hileroko turismo-buletina «Turismoari buruzko 
hizketaldia» hileroko programa

1. ardatza - GOBERNANTZA 
Planifikazioa, antolamendua eta 
kudeaketa

1A
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04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P1. LGA URKIOLAK DITUEN BALIABIDEAK ETA GAITASUNAK EGOKITZEKO PROGRAMA, PLANA EZARTZEKO ETA HAREN JARRAIPENA EGITEKO

ILDOA L1.A. LGA Urkiolako gobernantza-eredua, egitura eta lantaldea zehaztea, plana garatzeko

DESKRIBA-
PENA

Durangaldeko turismoaren gobernantza behar bezala gauzatzeko, ezinbestekoa da
Durangaldeko turismo-ekosistema osatzen duten eragile guztiak barnean hartzea eta haiek
gobernantzan inplikatzea. Halaber, eragile bakoitzaren funtzioak eta eskumenak mugatu eta
finkatu behar dira, eta haien arteko koordinazioa ezarri, adostutako turismo-ikuspegia
lortzeko eta ezarritako erronkak gainditzeko aurreikusi den ekintza-plana ezartzeko.

Duela urte eta erdi bihurtu zen LGA Urkiola eskualdeko turismoaren kudeaketaren buru.
Gainera, Basquetour-ek eta Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatetsitako Kooperazio turistikoko
Erakundea ere bada. Hori dela eta, eskualdearen ikuspegi osoa kontuan hartuta hasi da
lanean, helmugako kudeaketa turistikoaren ardura teknikoak eta politikoak bere gain hartuz.

Edonola ere, hasi besterik ez da egin turismo-gaietan buru izaten, eta sektoreak eta gizarteak
ez dute askorik ezagutzen turismoa kudeatzeko erakunde gisa. Hori dela eta, LGAk lan egin
beharko du lidergo hori sustatzeko eta bere funtzioak eta irudia ikusgai egiteko.
Hirugarrenekiko komunikazioa hobetu beharko du, eta bestelako ekintza batzuk ere hobetu
beharko ditu, hala nola antolamendua, barne-kohesioa eta kudeatzen dituen sektoreen
arteko sinergien aprobetxamendua. Gainera, interesak elkartu eta proiektuak koordinatu eta
sustatu beharko ditu.

Durangaldearen ezaugarriak dituen helmuga turistiko bateko lidergo- eta kudeaketa-lanak
betetzeko, erakunde profesionalizatu eta espezifiko bat behar da, planean definitutako
estrategiak eta lan-programak garatzeko gai den giza-talde bat duena. Gainera, erakunde
hori gai izan behar da zerbitzu turistikoak ematen dituen sektore pribatuari bideratutako
lidergo partizipatibo bat garatzeko, halaber lankidetzan aritzeko eskualdeaz gaindiko beste
erakunde eta administrazioekin eta turismo-jardueraren zeharkakoak diren erakundeekin
(garraioa, ingurumena, landa-garapena, mugikortasuna, kultura-ondarea eta abar).

Durangaldearen kasuan, bada urte bat lan horiek LGA Urkiolaren gain daudela, eta plan
honen lurralde-eremuko herrietako udalek osatzen dute erakunde hori. Turismoa kudeatzen
duen beste edozein erakunde bezala, Durangaldeko turismoa kudeatzeko erakundea ere
ebaluatu egin beharko da, ikusteko egokia den edo ez bere funtzioak betetzeko.

LGAren funtzioak aztertu eta gero, nabarmendu behar da turismorako dituen lan-filosofia
eta giza baliabideak helmugako erronka estrategikoei aurre egiteko bestekoak eta egokiak
direla. Funtzio jakin batzuetarako, ordea, sendotu egin beharko dira, erakundeaz kanpoko
laguntza teknikoa kontratatuta; kasu horretan, dokumentu honen azken atalean
proposatutako kudeaketa-ereduarekin eta organigramarekin bat egin beharko dute.

EKINTZA-XEDEAK • Turismoaren kudeaketarako egitura egokitzea eta sustatzea, Plan honetan aurreikusitako
ekintzak gauzatzeko egokia izan dadin.

• Durangaldeari tresna bat ematea, turismoa antolatzeko eta turismo-sektorean parte hartzen
duten eragile publiko eta pribatuak koordinatzeko.

• LGA Urkiola erakunde lider eta erreferente bihurtzea eskualdeko turismoa planifikatzeko,
garatzeko eta sustatzeko; erakunde modernoa, merkatura bideratua eta Durangaldeko erronka
estrategikoei erantzuteko gaitasuna duena.

• Giza baliabide kualifikatu nahikoa izatea plana gauzatzeko, bai LGA barneko langile-egituraren
bidez, bai programa eta ekintza jakinetarako laguntza teknikoa kontratatuta.

• Eskualdeko turismoa maila estrategikoan zein prozesu operatiboetan eta laguntza-prozesuetan
sistematizatuko duen kudeaketa-eredu bat izatea.

JARDUERA NAGUSIAK • Eskualdean barne-komunikaziorako mekanismoak garatzea, LGA Urkiolak turismo-gaietan
dituen eskumenak eta ekintzak lantzeko.

• Udaletako ordezkariekin partekatutako gobernantza-eredu bat ezartzea.
• Turismo Plan Estrategikoa gauzatzeko beharrezkoak diren kanpo-baliabide eta -zerbitzuak

kontratatzea eta azpikontratatzea.

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA

LEHENTASUNA ALTUA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA

Kudeatzaile teknikoen kostua. Kanpo-laguntza teknikoa: produktu-teknikaria / lehiakortasun-
teknikaria / marketin-teknikaria

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Turismora bideratutako lantaldea
Lantaldearen kostuaren ehunekoa / urteko gauzatze-aurrekontua
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P1. LGA URKIOLAK DITUEN BALIABIDEAK ETA GAITASUNAK EGOKITZEKO PROGRAMA, PLANA EZARTZEKO ETA HAREN JARRAIPENA EGITEKO

ILDOA L1.B Finantziazio-eredua: kudeaketa ekonomikoa eta aurrekontuen jarraipena

DESKRIBA-
PENA

Turismo Plan honek oraina eta etorkizuna izan ditzan, eredu ekonomiko propioa eraiki behar
du; denboran errealista eta jasangarria den eredua, eta, aldi berean, uneoro behar diren
laguntza finantzarioak identifikatzen dituena.

LGA Urkiolak urtero egin beharko du urteko kudeaketa-plana; horrekin batera, gastuen
aurreikuspen bat egin beharko du, planaren finantzazio-proposamenean oinarrituta.

Aurrekontu horretan, besteak beste, plana garatzeko beharrezkoak diren giza-baliabideetatik
eratorritako gastuak aurreikusi beharko dira, baita Plan horretan aurreikusita dauden
ekintzetatik edo etorkizunean interesgarri izan daitezkeenetatik eratorritako gastuak ere.

Programetan zehaztutako ekintzak ezartzeko behar den aurrekontua LGA Urkiolaren barruan
hartutako erabaki politikoen mende egongo da, alde batetik; eta, bestetik, Eusko Jaurlaritzak
eta Bizkaiko Foru Aldundiak —dirulaguntza-programen eta hitzarmenen bidez, edo
programa jakinetara atxikituta— eskaintzen dituzten laguntza-neurrietara joz aurki
daitezkeen baliabideak kudeatzearen eta bilatzearen mende.

Ekintzetako batzuk –batez ere, sektoreko lehiakortasuneko 3. Ardatzari dagozkionak–
Basquetour-en laguntzarekin egingo dira. Zehazki, urtero enpresa-kopuru jakin batentzat eta
Euskadiko helmuga turistikoen esku doan jartzen dituzten trebakuntza-programak erabiliko
dira horretarako, bai eta Bizkaiko Foru Aldundiak sektorearentzat eskaintzen dituen
trebakuntza-programen bidez ere, zeinek ezagutza-pilulen formatua izaten baitute.

Horrenbestez, gainerako ekintzak gauzatzeko, lau finantzazio-mota proposatzen dira:
▪LGA Urkiolak berak jarduera horretara zuzenean bideratuko dituen baliabideak, udalekin
finkatuko den kuota-sistemaren bidez. Proposatu da LGA Urkiolak turismoan garatuko duen
jardueren finantzazioa eskualdeko udalen artean banatzea, aldez aurretik kalkulatutako
kuota-sistema baten bidez, beste jarduera-eremu batzuetan egiten duen era berean.
Horretarako, proposatzen dugu kuota finko baten eta aldakor baten arteko batura izatea
udal bakoitzak ordaindu beharreko kuota (kuota aldakorra udal bakoitzeko populazioaren
eta turismo-enpresen araberakoa litzateke).
▪Eusko Jaurlaritzak turismoari eta landa-garapenari ematen dizkion dirulaguntzetatik
datorren finantzazioa.
▪BFAk turismoari eta landa-garapenari ematen dizkion dirulaguntzetatik datorren
finantzazioa
▪Beste dirulaguntza batzuetatik datorren finantzazioa.

EKINTZA-HELBURUAK • Planari laguntza finantzarioa ematea, bai sektore publikoan bai pribatuan, helmugan
turismoaren egonkortasuna eta aurrerapena bermatzeko —egungo proiektuei jarraitutasuna
emanez eta berriak sortuz—, eta enpresa-sarearen eta merkatuaren beharrei erantzuteko.

• Finantzazio propioa ekartzea eta kanpo-finantzazioa lortzea, beste erakunde batzuen
laguntzaren bidez edo funtsak bereganatzen lagunduko duten proiektuak diseinatuz.

• Beste erakunde batzuekin sinergiak sustatzea, garatu beharreko ekintzetako batzuen kostuaren
zati bat edo osoa beren gain hartzeko aukera izan dezaten.

• Turismoaren kudeaketa-egituraren finantzazioa bermatzea.
• Urteko ekintza-planetatik eratorritako jarduera adostuen finantzazioa bermatzea eta hobetzea.

JARDUERA NAGUSIAK • Urteko aurrekontuak egiterakoan, jarduerak kontuan hartzea.
• Kontrol ekonomikoa, hiru hilez behin txostenak eginda.
• dirulaguntzak eta hitzarmenak kudeatzea.

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Kudeatzailea / Teknikari kudeatzailea.

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA Urkiola, Udalak, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINAN
TZAZIOA

Ez du

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Aurrekontua onartzeko data
Aurreikusitako/gauzatutako urteko aurrekontua
Funts propioen eta jasotako dirulaguntzen arteko erlazioa
Egindako txosten-kopurua: gauzatze-maila, aurreikusitakoaren arabera
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P2. DURANGALDEKO ERAGILE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN HARREMANA IZATEKO, LANKIDETZAN ARITZEKO ETA KOORDINATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L2.A. Turismoko uda-planak/-programak egiteko laguntza eta koordinazioa

DESKRIBA-
PENA

Jardute-ildo honen bidez, Plana arrakastatsua izateko ezinbestekoa dena lortu nahi da:
eskualdeko udalek planaren ezartze-prozesuan laguntzea.

Plan honen erronkatako bat da udalek turismoa garatu beharreko jarduera ekonomikotzat
hartzea, turismoa eskualdeko agendaren parte izan dadin. Horrek esan nahi du udal-
korporazioetako ordezkariek turismo-politikak kontuan hartu eta udaleko politika orokorretan
txertatu behar dituztela, eta ulertu behar dutela jarduera horren kudeaketa publikoa
borondatezko aukera izanik ere desiragarria dela.

Horretarako, turismoaren beharrak eta dituen eraginak kontuan hartu eta txertatu egin
beharko dira udaleko plangintzan eta kudeaketa-planetan, gai hauei dagokienez, batez ere:
lur-erabileraren antolamendu-prozesuak, eremu publikoen mantentze-lanak eta
kontserbazioa, azpisektore ekonomiko horri lotutako enpresa-proiektuei laguntzea eta
zerbitzu publikoak erabiltzeko aukera ematea, eta udalaren jabetzakoak eta publikoak diren
baliabide turistikoak kudeatzea eta balioa aitortzea.

Eskualdeko ikuspegiarekin baina udaletan lan eginez turismoak duen garrantzia barneratzeko,
LGA Urkiolak udaletako arduradunekin batera garatu beharko ditu ekintzak, Plan honetan edo
aurrerago proposatu daitezkeenetan jasotako ekintzak —tokiko administrazioen
eskumenekoak direnak— barnean hartzen dituen urteko lan-plan bat sortzeko.

Horrenbestez, garrantzitsua izango da udal bakoitzak bere udalerriko jarduera turistikoa
hobetzea eta herrian txertatzea, bakoitzaren potentzialtasunaren eta nahiaren arabera, eta
LGA Urkiolarekin bateratutako ibilbide-orria erabiltzea, eskualde mailako helmuga turistikoa
sortzeko. Ikuspegi horretatik egindako garapen turistikoak hainbat eskaera hartzen ditu
barnean: hurbilean aisialdirako eremuak izatea, eremu publikoak egotea, barne-
mugikortasunerako zerbitzuak izatea, bigarren mailako bizitegien erabilera garatzea, jarduera
ludikoak, kirol-jarduerak, kultura-jarduerak eta aisialdi-jarduerak garatzea, baliabide
turistikoak eta paisaiagatik bereziak diren guneen ondarea berreskuratzea, dinamizazio-
jarduerak garatzea eta abar.
Udal bakoitzaren eta LGA Urkiolaren artean urtero lankidetza-hitzarmen bat egitea
proposatzen da, bi erakundeen artean turismoari dagokion lankidetza-esparrua jasotzen
duena.

EKINTZA-HELBURUAK • Udal-arduradunak turismo-gaietan sentsibilizatzea.
• Udalerrietako udal-agendan turismo-plangintza txertatzea, hala nahi dutenek.
• LGA Urkiola eta udalerri bakoitzaren artean turismo-gaietarako harremana formalizatzea, bi

aldeek turismo-gaietan hartutako konpromisoak jasotzen dituen urteko hitzarmen baten bidez.
• Beharrezkoa denean, helmuga turistikoarekin erlazionatutako proiektuetan sailen arteko

lankidetza lortzea, udaletako beste alor batzuei eragiten dietenean.

JARDUERA NAGUSIAK • LGA Urkiolak eta udal bakoitzak turismo-gaietan egingo duten lan-plan bateratua jasotzen duen
urteko lankidetza-hitzarmena formalizatzea.

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Kudeatzailea / Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA Urkiola – Estrategia turistikoan parte hartzen duten udalak

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA

Ekitaldi bakoitzeko proiektuen arabera zehaztu beharrekoa.
Udalerri bakoitza + dirulaguntza publikoak

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Sinatutako hitzarmen-kopurua
Udalerri bakoitzeko egindako ekintza-kopurua
Ekintzek duten inpaktua, motaren arabera
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P2. DURANGALDEKO ERAGILE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN HARREMANA IZATEKO, LANKIDETZAN ARITZEKO ETA KOORDINATZEKO PROGRAMA

ILDOA L2.B. Turismo Mahaia kudeatzea eta dinamizatzea

DESKRIBA-
PENA

Turismo-planak eskualdean arrakasta izan dezan, ezinbestekoa da eskualdeko garapen
turistikoan parte hartzen duten eragileak ahalik eta gehien inplikatzea: udalaz gaindiko
administrazioak, arduradun politikoak eta teknikoak, enpresa eta baliabide turistikoen
kudeatzaileak eta abar; eta, bereziki, turismo-sektore pribatua.

Garrantzitsua da sektore publikoak eta pribatuak elkarrekin lan egitea, eta parte hartzen
duten eragile guztiak hasieran norabide berean mugitzea eta garapenarekin konprometituak
egotea. Hori da, hain zuzen ere, edozein helmugatako turismo-kudeaketa hobetzeko
gakoetako bat, nahiz eta kudeatzeko zailenetako bat ere baden, sektoreak berak dakarren
aniztasunagatik eta konplexutasun handiagatik.

Helburu nagusia da sinergiak batzea errentagarritasun turistikorik handiena lortzeko. Sektore
publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza handiagoa izan beharko da, turismoa batera
kudeatu eta dinamizatu nahi bada. Hori dela eta, ezinbestekoa da lankidetza-egiturak eta
funtzionamendu-mekanismoak finkatzea eta formalizatzea, enpresaburuek erakunde
kudeatzaile hauetan parte hartuko dutela ziurtatzeko.

Durangaldean, lankidetza publiko-pribatuaren eredua Turismo Mahaian oinarritzen da. Badira
bi urte Mahaia abian jarri zela, eta proposatzen da Mahaia izan dadila LGA Urkiolak
eskualdeko sektore publikoarekin eta pribatuarekin plan eta proiektu turistikoak bateratzen
jarraituko duen tresna.

Ziur asko, mahai hori sektore eta helmuga berrietara zabaldu beharko da denborak aurrera
egin ahala eta hala erabakitzen bada.

EKINTZA-HELBURUAK • Helmugan jarduten duten turismo-eragileen harreman eta koordinazio osoa sustatzea
funtzionamendu operatiboa duten dinamika malgu eta irekien bidez (mahiaren formatuarekin).

• Sektore publiko eta pribatuaren parte hartzea eta lankidetzarako esparru formalizatua
eskaintzea.

JARDUERA NAGUSIAK • Turismo-mahaiaren deialdiak eta kudeaketa, aldizka.
• Idazkaritza-lanak

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA Urkiola, mahaiaren kideak sektoreka

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINAN
TZAZIOA Ez du

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Egindako bilera-kopurua
Parte-hartzaileen gogobetetzea
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P2. DURANGALDEKO ERAGILE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN HARREMANA IZATEKO, LANKIDETZAN ARITZEKO ETA KOORDINATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L2.C. Lantaldeak proiektuka kudeatzea eta dinamizatzea

DESKRIBA-
PENA

Durangaldeko turismoa kudeatzeko ereduak turismo-ekosistemako beste eragile batzuekin
bestelako harreman-esparru batzuk izatea proposatzen du, turismo-mahaiak duena baino
xehetasun handiagoarekin.

Mahai horiek sektoreka edo udalerrika antola daitezke, adibidez.

Durangaldearen kasuan, eta izan duen turismo-ibilbideari erreparatuz, eraginkorragotzat jo
da beste harreman-esparru batzuk proposatzea, plan honetan dauden proiektu jakinetarako
lantaldeak sortuz.

Horren arabera, eta epe motzera, natura-turismoa eta turismo gastronomikoa garatzeko
lantaldeak sortzea proposatzen da; epe ertainera, berriz, Durangaldea turismo
inteligentearen helmuga bihurtuko duen lantaldea sortzea, adibidez.

Talde horien lan-dinamikak kudeaketa-mahaiaren antzekoak izango dira; hau da, LGA
dinamizatzailea izango da, eta talde bakoitzerako hitzartutako jardueren idazkaritza- eta
kudeaketa-lanak egingo ditu.

EKINTZA-XEDEAK • Lan-esparru operatibo publiko-pribatuak sortzea, eskualdeko turismoa garatzeko proiektu
zehatzak abian jartzeko.

JARDUERA NAGUSIAK • Taldean lan egingo duten eragileak identifikatzea.
• Bileren deialdiak eta kudeaketa, eta abar.

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA Urkiola - Talde bakoitzean parte hartzen duten eragileak

LEHENTASUNA Erdi-mailakoa

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Ez du

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Hauen kopuruak: osatutako taldeak / parte-hartzaileak / garatutako proiektuak / taldearen
erabilgarritasunari buruzko gogobetetzea
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P2. DURANGALDEKO ERAGILE PUBLIKO ETA PRIBATUEKIN HARREMANA IZATEKO, LANKIDETZAN ARITZEKO ETA KOORDINATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L2.D. Hileroko turismo-buletina

DESKRIBA-
PENA

Turismo-buletin bat sortzea proposatzen da, Durangaldeko turismo-sektorearekin barne-
komunikazioa lortzeko eta helburu hauek lortzeko: Durangaldeko gizartea turismoarekiko
sentsibilizatzea; bisitariei begira antolatutako jarduera-agendaren berri ematea sektoreari;
LGAk turismoari, trebakuntzari eta sustapenari begira antolatzen dituen ekintzak plazaratzea;
eta Durangaldeko baliabideen eta enpresen berri ematea.

Xehetasun gehiegirik eman gabe, buletinak atal hauek izan ditzake, besteak beste:

▪Lurraldeko turismo-eragile bati elkarrizketa
▪Gure herriak, ibilaldi bat X herrian zehar
▪Ibilbide turistikoa / natura-ibilbidea
▪Baliabide turistikoa / kultura-baliabidea
▪Ostatu bati buruzko erreportajea
▪Jatetxe baten errezeta
▪Bisita / jarduera interesgarria
▪Turismora bideratutako jardueren eta ekitaldien egutegia
▪LGA Urkiolak turismo-gaietan egiten dituen jardueren egutegia; trebakuntza, marketina eta
abar.

Buletinaren aldizkakotasuna adostu beharko litzateke. Formatu horretan hiru hilean behin
argitaratzea proposatzen da; baina, agian, jarduera-egutegia hilero bidali beharko litzaioke
sektoreari, errefortzu gisa.

EKINTZA-XEDEAK • Helmugako turismo-jardueren agendaren berri ematea sektoreari.
• Durangaldeko baliabide turistikoen berri ematea.
• Durangaldeko turismo-enpresen berri ematea, elkar ezagutzea errazteko.

JARDUERA NAGUSIAK • Buletinaren edukiak egituratzea
• Edukia idaztea eta editatzea
• Posta elektronikoz bidaltzea

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA + EDUKIAK KUDEATZEN DITUEN KANPO-ENPRESA

LEHENTASUNA Erdi-mailakoa – Handia

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Edukiak idazteko, kanpo-enpresa bat hartuko du

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Urtean bidalitako buletin-kopurua / Parte hartzen duten eragileak/ Buletina irekitzea eta nabigatzea
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P3. ESKUALDEAN SENTSIBILITATE TURISTIKOA SUSTATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L3.A. Planaren komunikazio-programa

DESKRIBA-
PENA Durangaldeko Turismo Planak arrakasta izan dezan eta Plana tresna aintzatetsia eta

erabilgarria izan dadin, ezinbestekoa da garapen turistikoan parte hartzen duten eragileak
ahalik eta gehien inplikatzea: udalaz gaindiko administrazioak, arduradun politikoak eta
teknikoak, enpresa eta baliabide turistikoen kudeatzaileak, sektoreko profesionalak eta abar.

Lankidetza hori gertatzeko eta denboran iraunkorra izateko, helmugako garapen turistikoan
zuzenean eragiten duten erabakiak hartzen dituzten arduradun politikoak ere inplikatu behar
dira. Hori dela eta, ekintza honen bidez Planaren dimentsioaren berri eman nahi zaie eragile
inplikatu guztiei; eta, hori lortzeko, aurkezpen hauek egitea proposatzen da:

▪Udaletako arduradunei zuzendutako aurkezpena
▪Turismo Mahaiari zuzendutako aurkezpena
▪Sektoreari, komunikabideei eta gizarteari zuzendutako aurkezpena

EKINTZA-XEDEAK • Turismo Planaren edukien eta dimentsioen berri ematea.
• Planarekiko aintzatespena eta udal-mailako konpromiso politikoa lortzea.

JARDUERA NAGUSIAK • Plana udaletako arduradunei aurkeztea
• Plana Turismo Mahaiari aurkeztea
• Plana sektoreari, komunikabideei eta Durangaldeko gizarteari aurkeztea

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Kudeatzailea. Teknikari kudeatzailea.

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Kontratazio bidez, komunikazio-enpresa sartzen du aurkezpen publikoa lantzeko

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Ekitaldi-kopurua eta eztabaida-foroetan eta planaren aurkezpenetan dauden parte-hartzaileen
kopurua
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P3. ESKUALDEAN SENTSIBILITATE TURISTIKOA SUSTATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L3.B. Tokiko komunikabideetako programetan parte hartzea

DESKRIBA-
PENA

Jarduera honen bidez, tokiko komunikabideekin eta sektoreko eragile guztiekin lankidetzan
egingo den kontzientziazio-kanpaina bat proposatzen da. Kanpaina horren xedea da
turismoak sektore ekonomiko gisa duen garrantzia azpimarratzea, helmugak lortutako
arrakasta turistikoen berri ematea eta Durangaldean turismoa hobetzeko eta sustatzeko
beharra azaltzea.

Jarduera honen bidez komunikazio- eta kontzientziazio-kanpainaren jarraitutasuna zehaztu
nahi da, tokiko komunikabideekin eta sektoreko eragile guztiekin lankidetzan. Kanpaina
horren xedea da turismoak sektore ekonomiko gisa duen garrantzia azpimarratzea, helmuga
turistikoak lortutako arrakasta turistikoen berri ematea eta Durangaldean turismoa
hobetzeko eta sustatzeko beharra azaltzea.

Kanpaina bat zehaztu nahi da, aldizka turismoari lotutako berri positiboak hedatzeko; izan
ere, turismoa zeharkako jarduera bat izanik, ibilbide luzea dute horri lotutako berriek.
Berrien protagonistak arlo publikoko nahiz pribatuko turismo-eragileak, sektoreko enpresak,
bisitariak eta bertako biztanleak izan daitezke, besteak beste. Komunikabideekin hitz egiteko
prest daudenak, hain zuzen.

EKINTZA-XEDEAK • Gizarteari turismo-jardueraren onuren berri ematea, bai helmugaren garapen jasangarriaren
ikuspegitik, bai ekonomian duen efektu biderkatzailearen ikuspegitik.

• Biztanleak inplikatzea, turismoak eskualderako duen garrantziaz sentsibilizatu daitezen.
• Durangaldeko lehen anfitrioiak biztanleak berak izan daitezela lortzea.
• Durangaldeko turismo-eskaintzaren berri ematea, eta eskualdeko biztanleei turismo-

kontsumorako aukerak erakustea.
• Tokiko biztanleek turismo-jardueraren aldeko jarrera izatea lortzea.

JARDUERA NAGUSIAK • Publicity eta iragarki konbinatuak inguruko komunikabideetan. Elkarrizketak irratian.

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Kudeatzailea. Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

Inguruko komunikabideak

LEHENTASUNA ERDI-MAIILAKOA – HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Ordaindutako publizitaterako diru-sorta hartzen du barnean.

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Parte hartutako programa-kopurua / Emaitzen clipping-a
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P3. ESKUALDEAN SENTSIBILITATE TURISTIKOA SUSTATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L3.C. ONLINEKO parte-hartze programa

DESKRIBA-
PENA

Turista eta bisitari askorentzat, turismo-bizipenaren oinarrizko elementu bat zera da,
helmuga turistikoko biztanleekin duten kontaktua, kontuan hartu barik kontaktu hori modu
kontzientean bilatzen den ala ez. Horri dagokionez, biztanleek (turismo-jarduerarekin
harreman zuzena izan edo ez) turismoarekiko eta turistarekiko/bisitariarekiko duten jarrera
positiboak nabarmen eragiten du bisitariek antzemandako kalitate orokorrean eta helmugan
izandako egonaldiarekiko gogobetetzean.

Hori lantzeko, microsite berrian biztanleei irekitako leiho bat gaitzea proposatzen da,
turismo-jarduerari eta baliabideen ezagutzari buruzko hausnarketa sustatzeko. Horrez gain,
proposatzen da turismoari lotuta ez dauden biztanleak izatea turismo-baliabideei eta
-elementuei buruzko post-ak idazten dituztenak, tokiko ikuspegi ezberdina eman dezaten.

EKINTZA-XEDEAK • Gizarteari turismo-jardueraren onuren berri ematea, bai helmugen garapen jasangarriaren
ikuspegitik, bai ekonomian duen efektu biderkatzailearen ikuspegitik.

• Biztanleak inplikatzea, turismoak eskualderako duen garrantziaz sentsibilizatu daitezen.
• Durangaldeko lehen anfitrioiak biztanleak berak izan daitezela lortzea.
• Durangaldeko turismo-eskaintzaren berri ematea, eta biztanleei turismo-kontsumorako

aukerak erakustea.
• Tokiko biztanleek turismo-jardueraren aldeko jarrera izatea lortzea.
• Plana garatzeko orduan, biztanleen laguntza handiagoa lortzea.
• Helmuga turistikoan turistei eta bisitariei informazioa emateko aukerak erraztea.

JARDUERA NAGUSIAK • Mikroipuinen kanpaina: «esateko asko duzulako»
• Tokiko blogger-ak webgunerako, espezializazio-gaika banatuta

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA Urkiola + eduki digitalen kanpo-kudeaketa eta webgunearen mantentze-lanak egingo dituen
enpresa-teknikaria

LEHENTASUNA ERDI-MAILAKOA – HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA EZ DU

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Webguneko adierazleak

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4



B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

04. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P3. ESKUALDEAN SENTSIBILITATE TURISTIKOA SUSTATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L3.D. «Ezagutu zure ESKUALDEA» programa

DESKRIBA-
PENA Tokiko biztanleek garrantzi handia dute turismo-anfitrioi gisa; hori dela eta, baliabide eta

eskaintza turistikoari buruz duten ezagutza faktore garrantzitsu bat da.

Horregatik, jarduketa-ildo honen bidez, eskualdeko baliabide eta toki bereziak ezagutzen
dituen eta haietaz harro dagoen biztanleria lortu nahi da.

Bi eratako ezagutza-bidaiak proposatzen dira:

▪Sektoreari zuzendutakoa, doakoa; barneko fam trip gisa antolatua, eta LGA Urkiolak
kudeatua.

▪Biztanle guztiei zuzendua. Eskualdeko udalekin lankidetzan, eskualdeko baliabide nagusiak
ezagutzeko irteera-programa bat garatzea proposatu da, eskualdeko biztanleei zuzendua.
Urtean lau bidaia egitea proposatzen dugu, urtaro bakoitzaren kanpainarekin bat eginez eta
denbora-tarte horretarako proposatu diren jarduera nagusiak barnean sartuz.

Hori egiteko, proposamenak diseinatzeko eta erreserbak kudeatzeko prest egongo
litzatekeen zerbitzu-enpresa hartzaile bat beharko litzateke; gainera, irteerak parte-
hartzaileentzat doakoak edo erdi-doakoak izatea proposatzen dugu.

EKINTZA-XEDEAK • Gizarteari turismo-jardueraren onuren berri ematea, bai helmugen garapen jasangarriaren
ikuspegitik, bai ekonomian duen efektu biderkatzailearen ikuspegitik.

• Biztanleak inplikatzea, turismoak eskualderako duen garrantziaz sentsibilizatu daitezen.
• Durangaldeko lehen anfitrioiak biztanleak berak izan daitezela lortzea.
• Durangaldeko turismo-eskaintzaren berri ematea, eta biztanleei turismo-kontsumorako

aukerak erakustea. Tokiko biztanleek turismo-jardueraren aldeko jarrera izatea lortzea.
• Plana garatzeko orduan, biztanleen laguntza handiagoa lortzea.
• Helmuga turistikoan turistei eta bisitariei informazioa emateko aukerak erraztea..

JARDUERA NAGUSIAK • Barne-sektorerako programa.
• Biztanleentzako programa.
• Zerbitzu-enpresak kontratatzea, biztanleei zuzenduriko bidaiak osatzeko eta kudeatzeko.

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA + Zerbitzu-enpresa hartzailea

LEHENTASUNA HANDIA sektorearentzat / ERDI-MAILAKOA biztanleentzat

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA

Badu.

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Bidaia-kopurua / parte-hartzaile kopurua / gogobetetzea
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

05. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P3. ESKUALDEAN SENTSIBILITATE TURISTIKOA SUSTATZEKO PROGRAMA.

ILDOA L3.E. «Turismoari buruzko hizketaldia» hileroko programa

DESKRIBA-
PENA Ideia orokorra da turismoa eskualdeko agendaren zati izatea. Hortik abiatuta, ekintza hau

proposatzen da, eskualdeko udalerrietan txandaka egiteko, hilabeteko egun finko batean.

Hizketaldi/tailer/hitzaldi formatuan egindako ekintzak proposatzen dira, profesionalei eta
biztanleei zuzenduak.

Horretarako, adituek irakasten dituzten eduki erakargarriak diseinatu behar dira,
sektorearentzat trebatzeko aukera ematen dutenak eta biztanleentzat informazio-iturri
direnak.

Zehaztu egin beharko da zer gai landuko diren sektorearekin eta biztanleekin. Biztanleei
zuzenduriko gaien kasuan, dibulgaziokoak izan daitezke, hala nola bidaiei eta esperientziei
buruzkoak, bidaietan argazki onak egiteko aholkuak eta abar. Baina, horretaz gain,
eskualdeko turismoari buruz labur hitz egiteko aukera ere eman dezakete.

EKINTZA-XEDEAK • Turismo-sektoreari buruzko esperientzien inguruan hausnartzeko eta iritziak trukatzeko guneak
sortzea, eta, horretarako, jardunaldi teknikoak antolatzea.

• LGA Urkiola turismoa kudeatzeko erakunde gisa agertzea biztanleen eta sektorearen aurrean.

JARDUERA NAGUSIAK • Gai interesgarriak identifikatzea eta jarduerak programatzea
• Saioen berri emateko eta haiek kudeatzeko deialdia egitea

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA + Aditu gonbidatuak + Antolamenduaz kanpoko laguntza + Udalak + Biztanleak +
Sektorea

LEHENTASUNA ERDI-MAILAKOA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Badu.

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Saio-kopurua / parte-hartzaile kopurua / gogobetetzea

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4

T

1

T

2

T

3

T

4



B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

05. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P4. ESKUALDEAZ GAINDIKO BESTE ERAGILE ETA ERAKUNDE BATZUEKIN KOOPERATZEKO, KOORDINATZEKO ETA LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMA

ILDOA L4.A. Bizkaiko Foru Aldundiarekin erakunde arteko kooperazio-programa

DESKRIBA-
PENA Plan Estrategiko honen bidez, helmugaren kudeaketa-eredu berri, eraginkorrago eta

jasangarriago baten aldeko apustua egiten da, maila guztietako erakundeen arteko
ezinbesteko lerrokatzea errazten duena (tokikoak, eskualdekoak, lurraldekoak,
erkidegokoak)

Eredu honen oinarrian, eskualdeko turismo-politikak Euskadiko gainerako turismo-
politikekin lerrokatuta izatearen printzipioa dago; bereziki, turismo-politika hauekin: batetik,
Eusko Jaurlaritzak Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailburuordetzaren eta Basquetour-
en bidez sustatzen duena; bestetik, Bizkaiko Foru Aldundiak Ekonomia eta Lurralde
Garapena Sustatzeko Sailaren bidez sustatzen duena. Dagoeneko martxan dagoen eredu
horrek, eskualdeaz gaindiko administrazioen aldetik, LGA Urkiolari ematen dio helmugaren
kudeatzaile-funtzioa. Horrek, halaber, esan nahi du aipatu erakunde horiekin batera
lankidetzan aritu behar dela ekintzak adosteko, halaber Durangaldeko produktu eta bizipen
turistikoen eskaintza Bizkaikoekin eta Euskadikoekin hobeto lerrokatzeko. Hala, helmugaren
ikuspegi zabalago batekin koka daiteke merkatuan, eta helmugako balio-kateko beste mailak
ere aldi berean kudea daitezke, guztien artean jarduera koherente eta koordinatua
garatzeko, lehiakortasun turistikorako garrantzitsuak diren faktoreak elkar gainditzen ez
dutelarik eta errepikatzen ez direlarik.

Egun dauden harremanen esparru horretan, bi erakundeen arteko lankidetzarekin jarraitu
beharko da lehiakortasun-, produktu- eta sustapen-ekintzetan.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailari dagokionez,
helmuga turistikoen alorreko Bilbao-Bizkaia Action Group taldearekin lankidetzan jarraitu
beharko da. Talde horretan zehatz-mehatz definituta daude eragile bakoitzaren eta
etorkizunean sor daitezkeen eragile berrien lan-arloak eta funtzioak.

Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzuetan ere turismoaren ikuspegia txertatu
beharko da, adibidez, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturaleko Sailean, Garraioa,
Mugikortasuna eta Lurralde Kohesiorako Sailean, Euskara eta Kulturako Sailean eta abar. Sail
horietako batzuetan, turismo-baliabide nagusietako batzuk kudeatzen dira, eta, antzeko
beste sail batzuen kasuan, LGA Urkiolak harreman estua du eragileekin. Edonola ere,
harremanak eguneratu egin beharko dira ikuspegi turistikotik, ahalik eta koordinazio-
mailarik handiena lortzeko bi alderdi hauen artean: batetik, Foru Aldundiak garatzen dituen
eta turismoari eragiten dioten politika eta ekimenak; bestetik, LGA Urkiolak egin ditzakeen
jarduerak (oro har edo bere mende dituen udalerri jakin batzuetan).

EKINTZA-XEDEAK • Turismo-kudeaketako eremuan erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzea,
ahaleginak optimizatuz eta bikoiztasunak eta eraginkortasun gutxiko kudeaketak saihestuz.

• Proiektu estrategikoetan babesa lortzea.

JARDUERA NAGUSIAK • BBAGren helmuga-mahaietan parte hartzea
• Beste eskualde batzuetako erakunde kudeatzaileekin lankidetzan aritzea
• Lankidetza-ekintzak egitea Bilbao Turismo-rekin

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA Urkiola, Bizkaiko Foru Aldundia. Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila (Turismoa)
Beste sail batzuk: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturaleko Saila, Garraioa, Mugikortasuna eta
Lurralde Kohesiorako Saila, Euskara eta Kulturako Saila eta abar

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA EZ DU

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Bilera eta proiektu bateratuen kopurua
Jasotako dirulaguntzen kopurua

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

05. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P4. ESKUALDEAZ GAINDIKO BESTE ERAGILE ETA ERAKUNDE BATZUEKIN KOOPERATZEKO, KOORDINATZEKO ETA LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMA

ILDOA L4.B. EJ-BASQUETOURekin erakunde arteko kooperazio-programa

DESKRIBA-
PENA

Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzeko programari dagokionez, dirulaguntzen aginduan
definituta dago eskualde honek egun Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Sailburuordetzarekin duen lan-esparrua, eta esparru hori Basquetour-ekin hitzartuta duen
lankidetza-protokoloak berresten du —protokolo horretan lan-ildoak zehazten dira,
programen bidez—.

Sustapen-alderdiei dagokienez, topaketak egin beharko dira urtean urteko sustapen-
programa bateratuak definitzeko.

EKINTZA-XEDEAK • Durangaldeko turismoa Basquetour-ekin lankidetzan kudeatzea
• Bientzat onuragarria den harreman arina lortzea
• Euskadiko eskualde turistikoen barruan ezagunagoa izatea.

JARDUERA NAGUSIAK • Sailburuordetzak deitutako foro estrategikoetan parte hartzea
• Helmuga Turistikoen Kudeaketa Mahaian parte hartzea
• Lehiakortasun Arloko deialdietan parte hartzea
• Marketin Arloko deialdietan parte hartzea
• Mice eta bestelako produktuen deialdietan parte hartzea

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA (Kudeatzailea/ teknikari kudeatzailea)

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Ez du

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Basquetour-ekin batera garatutako proiektu-kopurua
Jasotako dirulaguntzen kopurua

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

05. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P4. ESKUALDEAZ GAINDIKO BESTE ERAGILE ETA ERAKUNDE BATZUEKIN KOOPERATZEKO, KOORDINATZEKO ETA LANKIDETZAN ARITZEKO PROGRAMA

ILDOA L4.C. Kanpo-aliantza estrategikoen programa

DESKRIBA-
PENA

Produktu turistikoen sareak aukera interesgarriak eskaintzen ditu helmugen arteko
lankidetzarako, sarean lan egiteko eta formula bateratuak bilatzeko finantzazioa lortzeko
eta/edo sustapen eraginkorragoa lortzeko merkatu jakinetan (nazioartean, adibidez).

Helmuga edo produktu turistikoen arteko aliantzek eta lankidetzak aukera asko ematen
dituzte produktuei buruzko gaietan jakintza eta jardunbide egokiak trukatzeko, baita
sustapen bateratua egiteko ere. Hori dela eta, helmugak eragina izan dezaketen kanpo-
eragileekin lankidetzarako formulak bilatzea da lan-ildo honen erronka. Horren bidez,
lankidetza-proiektuak finkatu ahal izango dira ekintza interesgarriak garatzeko; horren
adibide da Euskadiren barnealdeko beste eskualde batzuekin batera garatu den Basque
Mountains proiektua.

Horrez gain, Plana lantzeko egin dugun bide luzean argi geratu da natura-turismoaren
produktua zenbateraino den protagonista, eta zenbateraino den beharrezkoa eskualdeaz
gaindiko esparruan lan egitea lehentasuna duten produktuak garatzerako orduan, naturaren
kasuan gertatzen den era berean. Beraz, Basque Mountains ekimenean parte hartzen
jarraitzearen aldeko apustua egin da, eta, gainera, estatu mailako eta nazioarteko beste sare
batzuekin bat egiteko aukera aztertzen ari gara.

EKINTZA-XEDEAK • Eskualdeko helmugak protagonismo handiagoa izatea interes komunak eta osagarriak dituzten
erakunde eta foroetan, estrategiak eta sinergiak optimizatzeko.

• Beste erkidego edo herrialde batzuetako helmuga turistiko batzuekin dauden sinergiak
sustatzea, haietako garapen turistikoak Durangaldean aurki daitezkeen arloekin bat egiten
duenean (bereziki, natura eta/edo digitalizazioa, jasangarritasuna, sormena...).

• Lankidetza-sare horietan dauden finantzazio-sareak aprobetxatzea.
• Eskaintza erakargarri eta ezberdina sortzen laguntzea, beste helmuga batzuekin lankidetzan.

JARDUERA NAGUSIAK • Basque Mountains sareko parte-hartzea kudeatzea.
• Turismo-sareekin bat egitea eta/edo sareak sortu eta haien buru izatea balioestea; horren

aurretik estatuko eta nazioarteko proiektu edo produktu-klub nagusiak aztertu beharko
lirateke, baita Durangaldeko produktu eta interes nagusiekin erlazionatutako ekimenak ere
(natura, DIT, jasangarritasuna eta abar).

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA + Basque Mountains barruan dauden eskualdeak + Marketin turistikoko kanpo-enpresa

LEHENTASUNA HANDIA, BASQUE MOUNTAINS
ERDI-MAILAKOA, AZTERKETA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA

BASQUE MOUNTAINS: 15.000.- €
Azterketa: 6.000.- €

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

BASQUE MOUNTAINS proiektuaren KPI
Azterketaren dokumentua

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

05. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P5. MONITORIZAZIOA, KONTROLA ETA JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMA

ILDOA L5.A. Plana kontrolatzeko, haren jarraipena egiteko eta inpaktua neurtzeko programa

DESKRIBA-
PENA

Turismoa errealitate konplexu, dinamiko eta aldakor batean txertatuta dago, eta oso eremu
lehiakorra da, gainera. Faktore teknologikoek, sozialek, ekonomikoek, politikoek eta antzekoek
aldaketak sortzen dituzte bai eskaeraren gustuetan eta ohituretan, bai helmugen
lehiakortasunean. Hori dela eta, helmuga turistikoak eta haietako enpresak aldatzera eta
estrategiak egokitzera behartuta daude.

Horrek eskatzen du plangintzak egiteko tresnak dinamikoak, biziak, erabilera anitzekoak eta
moldagarriak izatea, helmuga turistikoei eta haietan gertatzen diren etengabeko aldaketei
egokitzeko. Hori dela eta, turismoa behar bezala kudeatzeko garaian, ikerketaren aldeko apustu
tinkoa egin behar da. Horrez gain, sustapen-plan horien barruan egindako jardueren inpaktua
kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko mekanismoak ezarri behar dira, eta, nola ez, joeren eta
lehiakideen jarraipena egin behar da.

Kontrol-prozesuan, urrats hauek eman behar dira:

▪Alde batetik, Durangaldeko Turismoa Kudeatzeko Eskuliburua definitu behar da. Dokumentu
horretan jasoko dira Planaren jarduketa-programa gauzatzen lagunduko duten kudeaketa-
ekintzak; eta hala erraztuko da bertan inplikatuta dauden eragileek parte hartzea, bakoitza bere
maila eta ardurarekin. Planaren Kudeaketa-ereduan jasoko dira kudeaketa-egiturak (LGA Urkiola)
eta koordinazio-egiturak (mahaiak eta foroak) nahiz esku hartzeko sektoreko tresnak (planak,
programak eta proiektua), turismoa tokian bertan modu egituratuan eta eraginkorrean
dinamizatzeko. Horrenbestez, bi elementu-maila ditu: ereduaren egiturak eta jarduketa-tresna
operatiboak.

▪Bestetik, helmugaren kudeaketa jasangarria lortzeko adierazle-sistema bat definitu behar da,
erreferentzia gisa erabiltzeko kudeatzaileek egindako ekintzen jarraipena egiten denean. Planaren
barneko sistemaren bidez, Plan Estrategikoaren beraren ezarpenaren ebaluazioa eta jarraipena
egin daiteke; gainera, Plana lagungarria izan daiteke ezarritako xedeen araberako erabakiak
hartzeko. Bi motatako adierazleak daude:

▪ Input adierazleak: Ekintzen gauzatze-mailaren eta planaren ardatz bakoitzean
erabilitako aurrekontuaren hurbilketa bat eskaintzen dute; beraz, programatutako
ekintzen gauzatzea neurtzen dute.

▪ Output adierazleak: Egindako ekintzen eraginkortasun-maila erakusten dute, eta
lortutako emaitzak baloratzen dituzte, inpaktuari dagokionez. Horretarako,
turismo jasangarriaren adierazleen ildoek eta BFAk horri dagokionez ezarritako
ildoek gomendatzen dutenari jarraitzea gomendatzen da, hala dagokionean.

EKINTZA-XEDEAK • Durangaldean turismoak duen inpaktuaren datu eguneratuak izatea.
• Plan estrategiko honen ezarpena neurtzea.
• Durangaldeko turismoa kudeatzeko eskuliburu bat izatea.

JARDUERA NAGUSIAK • Turismoa kudeatzeko eskuliburuaren definizioa: dokumentu-sistema, prozesuak, adierazleak
• Planaren dokumentu-kudeaketaren eredua ezartzea, garatutako ereduaren arabera
• Jarraipen-txostenak egitea, ereduaren arabera

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA (Kudeatzailea/ Teknikari kudeatzailea)

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA Teknikari kudeatzailea

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA Ez du

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK Jarraipen-txostenak

Jardueren urteko memoria

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023
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B. PROGRAMAK ETA JARDUTE-ILDOAK ZEHAZTEAB. PROGRAMAK ETA JARDUKETA-ILDOAK ZEHAZTEA

05. EKINTZA-PLANA

1. ARDATZA GOBERNANTZA

PROGRAMA P5. MONITORIZAZIOA, KONTROLA ETA JARRAIPENA EGITEKO PROGRAMA

ILDOA L5.B. Turismo-behatokia

DESKRIBA-
PENA Aurreko ekintzarekin bat eginez, beharrezkoa da eskualdeko turismoarentzako behatoki bat

ezartzea. Jarraipenerako, ebaluaziorako (turismo jasangarriaren adierazleak) eta informazio-
kudeaketarako teknikak era sistematikoan erabiliko dira, eta oinarrizko tresnak izango dira
politikak, estrategiak, planak eta kudeaketa-prozesuak garatzeko eta ezartzeko.

Horri dagokionez, datuak biltzeko bi lan-eremu daude:

▪Helmugako turismoaren errealitateari dagozkion datuak: eskaintza, eskaera, inpaktua eta
abar.

▪Merkatuen bilakaeraren, zatikatzearen, eskaera-profilen, lehiakide eta erreferentzia diren
helmuga turistikoen datu eguneratuak, zeinek merkatu-inteligentziaren 5. ardatzean
aurreikusitako lan-ildoarekin bat egiten baitute.

Lehen kasuan, gomendatzen da metodologia kuantitatiboak eta kualitatiboak aplikatzea,
BFAk garatutako behatokiarekin lan egitea eta lankidetzan aritzea eta, azkenik,
Durangaldeko daturik doituenak batzeko formula aztertzea; adibidez, azterketa honen
esparruan egindako eskaera-inkesta aldizka errepikatuta.

EKINTZA-XEDEAK • Durangaldeko turismoaren errealitatea ezagutzea, bilakaera behar bezala kudeatzea eta
ikerketa-beharrak detektatzea.

• Turismoari dagozkion erabakiak eta horren garapenean parte hartzen duten erakunde publiko
edo pribatu guztien artean informazioa zabaltzea eta partekatzea.

• Turismoa fenomeno ekonomiko gisa eta eskaintzatik abiatuta aztertzea. Horretarako,
sektorearen makromagnitude nagusiak aztertuko dira: establezimendu-kopurua, haien
edukiera, enplegua eta abar, turismo gastronomiko motaren arabera (bisita daitezkeen
elikagai-ustiaketak eta -industriak, azokak, jatetxeak eta abar).

• Turista errealen eta potentzialen joan-etorriak aztertzea, haien bidaiari-bizipena ulertzeko.
• Ingurumen-inpaktua ebaluatzea eta monitorizatzea: ekoizpen-paisaiak, tokiko arrazen eta

produktuen berreskurapena eta abar.
• Turismoaren inpaktu sozioekonomikoa ebaluatzea eta monitorizatzea: bizi-kalitatea, enplegua,

inklusioa eta abar neurtzea.

JARDUERA NAGUSIAK • Datuak batzea eta aztertzea
• Azterketak egiteko kontratazioak egitea, dagokionean
• Behatokiko emaitzak sektoreari bideratzea

ERAKUNDE 
ARDURADUNA

LGA URKIOLA: Teknikari kudeatzailea

PARTE HARTZEN 
DUTEN ERAGILEAK

LGA URKIOLA, Bizkaiko Foru Aldundia, sektore pribatua

LEHENTASUNA HANDIA

AURREKONTUA/FINA
NTZAZIOA

Ez du, unean uneko azterketak izan ezik

LOTUTAKO
ADIERAZLEAK

Sektoreari bidalitako datu zehaztun txosten-kopurua

BETETZE-EPEA 2019 2020 2021 2022 2023
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