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5.1.  SARRERA 
 

Gai eztabaidagarria da noraino eta zer mailatan esku hartu behar duten herri-administrazioek 
turismo-jardueretan, baina orain arte ezinbestekoa izan da esku-hartze hori. Hona hemen hiru arrazoi 
nagusiak:  

 
 Turismoak, normalean, herri bateko biztanleen errenta ekonomikoak handiagotzen 
laguntzen du; eta, beraz, ongizate soziala ekartzen du. 

  
  Turismo-jarduerak ondasun publikoez baliatzen dira, era negatiboan batzuetan. 

 
 Turismoa bultzatzen duten pertsonen interesak eta beste herritar batzuenak kontrajarriak 
izan daitezke; eta, halako kasuetan, herri-administrazioek interes orokorra zaindu behar 
dute. 

 
Bestalde, turismoaren fenomenoa oso konplexua da, alderdi ekonomikoak, sozialak eta lurralde-

antolamenduari dagozkionak hartzen baititu bere baitan. Horrela, estatuak dituen ekonomia-politika 
instrumentalek (moneta, zergak, lan-politika...) eta beste politika batzuek (lurralde-antolamendua, 
kostaldeak...) eragin handia dute turismoaren garapenean. Beraz, ez da nahikoa egitate turistikoak 
erregulatzeko politika bat soilik egitea.  

 
Arestian ikusi dugunez, turismoaren aurpegiak ugari dira; eta, horren ondorioz, ezin dugu 

turismoaren garapena inprobisatu. Planifikatu egin behar da. 
 
 

5.2.  TURISMO PLANGINTZAREN OINARRIZKO KONTZEPTUAK 
 
   
Plangintza kontzeptu orokorra azaltzeko hainbat definizio ditugu, baina ia guztiak antzekoak 

dira. Horregatik, bi definizio besterik ez dugu emango. 
 
1. Plangintza da, helburu bat posible egiteko eta ahalik eta emaitza onena lortzen saiatzeko, gaur 

existitzen diren ezagupenak aplikatzea. 
 
2. Plangintza da, etorkizunean emaitza jakin bat lortzeko asmoz, ditugun  ezagupenak eta 

baliabideak aplikatuz proiektuak egitea. 
 
Herri-administrazioek egiten duten plangintzari dagokionez, Acerenza adituaren ustez, hauxe da 

plangintza publikoa: kolektibitatearen aurrerapena, herritarren beharrak asetzea eta, haien ongizatea 
lortzeko, eskumenean dituzten baliabideak eratuz eta koordinatuz herri-administrazioek egiten duten 
prozesu ezinbesteko eta arrazionalizatzaile bat. 

 Turismo-plangintza      5 
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Turismoa planifikatzeko estrategiak ezartzean kontuan hartu behar den garrantzizko elementu 

bat da jarduera honen ziurgabetasun-maila altua. Van Lier irakasleak dioenez, plangintza gaur ezin 
da prozesu lineal bat bezala diseinatu, eskaria eta baliabideen kokapena eta horien ezaugarriak,  
exekuzioa eta erabilera bakarrik kontuan hartuz. Gizartean gertatutako aldaketak ere kontuan hartu 
behar dira; eta, beraz, eskari-eredu berriei egokitu behar zaizkie produktu turistikoak. Plangintza-
teknikek orientazio-elementuak erantsi behar dizkiete merkatuak dituen egiazko beharrei. 

 
Leku turistiko bat balioa duen produktu turistikoa bihur dadin, plangintza egokia egin behar da. 

Leku turistiko baten plangintzan honako gai hauek ordenatu behar dira: batetik, ingurumena, 
osasuna, legeria eta hirigintza, eta bestetik, jarduera turistikoari berez dagozkionak, hala nola, 
ostalaritzakoak, kulturalak eta aisiakoak. Gai horiek guztiak batasun bat balira bezala hartu behar 
dira leku turistiko horretara doan korronte turistikoaren beharrei erantzuteko.  

 
Produktu turistikoak garatzeko plangintzak honako pauso hauek eman behar ditu: 
 

 Lehenago garatu diren turismo-ereduei lotutako esperientziak aztertu behar dira. 
 

 Gaur dagoen egoera turistikoa behatu behar da, eskaintza berri bat eta zerbitzu 
ekipamendu gehiago (hotelak, garraioak, komunikazioak...) sortzeko aukerarik dagoen 
jakiteko. 

 
 Jarraituko diren politikak diseinatu behar dira, horien programazio eta aurrekontuekin. 

 
 Aberastasuna handitzeko eta aurrerapen soziala (lanpostuak...) lortzeko aukera handiena 
ematen duten politikak jarri behar dira martxan.  

 
Denboran zehar, turismo-plangintzak egiteko era aldatu egin da. Hasieran, turismoaren beharrak 

asetzeko, zerbitzuak fisikoki planifikatzea eta zerbitzu horiek sustatzea ziren kezka bakarrak. Gaur, 
berriz, ikuspuntu zabalagoa erabiltzen da, enpresen eta turisten beharrizanak ez ezik, turismoa 
hartzen duten komunitateenak ere kontuan hartzen baitira. Gauzak horrela, gero eta handiagoa da 
turismoa inguru sozialarekin, inguru ekonomikoarekin eta ingurumenarekin lotuz sinergiak sortzeko 
kezka. 

 
Gaur egun, eskaria eta haren motibazioak konplexuagoak direnez, leku turistiko batek kalitatezko 

esperientzia turistikoak izateko aukera eman behar du, epe luzean lehiakor izaten jarraitu nahi badu. 
Horretarako, turismo-jarduerak dituen oinarrizko baliabideak kontserbatu behar ditu, eta turismo-
industrian parte hartzen duten egile guztien beharrak kontuan hartu ere bai.  

 
Ezinbestekoa da jarduera turistikoak maila guztietan planifikatzea, baliabideak arrazoiz 

kudeatzeak baliabide horiek era desorekatuan garatzeko edo alferrik galtzeko arriskua saihesten 
laguntzen baitu. Izan ere, turismo-plangintzak turismoak ekartzen dituen onura ekonomikoak, 
sozialak eta ingurumenekoak gordetzen laguntzen du batetik, eta, bestetik, hark eragindako kalteak 
murriztu egiten ditu.  

 
Plangintza-prozesua ez da sinplea, leku turistiko batean faktore kopuru handia kontuan hartu 

behar da eta. Plangintza-prozesua bideratzeko, informazio ugari eta egokia izan behar da toki 
turistikoak dituen azpiegiturez, baliabideez eta ekipamenduez. Informazio horren bidez, eskari 
turistikoa hainbat nitxotan bereizi ahal izango da, eta ingurua babesteko lana ere erraztu egingo da; 
horrek onura ekarriko die epe luzerako inbertsio turistikoei eta, noski, leku turistiko horretan bizi 
direnei ere. 
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Plangintza-prozesuan honako pauso hauek eman behar dira nahitaez: 
 

 Helburuak edota asmoak zehaztu behar dira. 
 

 Helburuak lortzeko zer aukera dagoen aztertu behar da. Horri lotuta, bideragarritasun-
planak prestatu behar dira, eta marketin-planak ere bai. 

 
 Beharrezkoak diren jarduerak zehaztu behar dira.    

 
 Jarduerak programatu behar dira. 

 
 
5.3.  TURISMO PLANGINTZAREN MOTAK 
 

 
Turismo-planak hiru modutan sailka daitezke: zabalpen geografikoaren arabera, finantzaketaren 

arabera edota aplikatzeko denboraren arabera. 
 

Zabalpen geografikoari begiratzen badiogu, honako plan-mota hauek bereiz ditzakegu: 
 

  Estatu mailakoak 
   

  Lurraldekoak edota autonomia-erkidegokoak 
     

  Probintziakoak, irlakoak edota lurralde historikokoak 
    

  Udalerrikoak        
 

Finantzaketari erreparatzen badiogu, honako plan mota hauek bereiz ditzakegu: 
 

  Herri-administrazioetakoa edo ofiziala 
   

  Pribatua 
     

  Mistoa 
    

Turismo-plana aplikatuko den denborari buruz hitz egiten badugu, honako plan mota hauek 
bereiz ditzakegu: 
 

  Epe laburrerako plana 
   

  Epe ertainerako plana 
     

  Epe luzerako plana 
    

 
5.4. TURISMO PLANGINTZA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LEGEETAN 
 
 

Euskal Autonomia Erkidegoak, Autonomia estatutuaren 10.36 atalaren arabera, aginpide 
esklusiboa du turismoaren arloan. Aginpide hori garatzeko, Turismoa Antolatzezko Legea 
aldarrikatzen da (6/1994 Legea, martxoaren 16koa).  
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Turismo-baliabideen antolaketari dagokion atalburuan, turismo-plangintzari lotzen zaio 

aipatutako legea.  
 
Legeak, 48. atalean, dio Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-baliabideen antolaketa 

Lurraldeko Arloko Planaren bidez egingo dela, Lurraldeko Arloko Plan horrek turismoaren garapen-
eredua zehaztuko duela, eta plan hori aplikatzeko lur-eremua Euskal Autonomia Erkidego osoa 
izango dela.  
 

49. atalak dioenez, Lurraldeko Arloko Plan horrek, herri-jardueraren eta –finantzaketaren 
ikuspuntutik lehentasuna duten turismo-eskualdeak ezarriko ditu. Turismo-eskualdeek honako 
ezaugarri hauek izan behar dituzte, legearen arabera: 

 
 Turismoko oinarrizko baliabideak nahikoak izan behar dituzte. 

 
 Nahikoa ostatu edo ostatuak eraikitzeko nahikoa lur zoru izan behar dute. 

 
 Ez dute izan behar herri-onurari dagokionez lehentasuna duen beste erabilerarik,   

erabilera horiek turismoarekin elkartu ezinezkoak badira.  
 
Legearen 51. atalak dio, eskualde bat turismorako ona dela aitortu ondoren, Turismo-Baliabideak 

Antolatzeko Estrategia Plana prestatzeari ekingo zaiola. Plan horietan honako zehaztapen hauek 
agertu behar dute:   
 

 Turismo-baliabideen inbentarioa eta balioespena egin behar dira, eta zehaztu behar da 
zein izan daitezkeen baliabideak aprobetxatzeko modu onenak eta zer neurri hartu behar 
diren baliabide horiek babesteko.  

 
 Turismo-tokietarako eremu egokiak zein diren zehaztu behar da, turismo-baliabideen 

ezaugarriak (kokapena, izaera, balioa eta harrera-ahalmena), lurzoruaren egoera eta 
ingurumenaren zaintza aintzat harturik. 

 
 Turismoa harekin ezin elkartuzkoak diren erabilera, lan eta jardueretatik babesteko 

ezarritako lur-eremuak eta bestelako berme-neurriak zehaztu behar dira.  
 

 Aztertu behar da turismoaren eskaintza oinarrizkoaren eta osagarriaren tipologia, eta 
eskaintza hori nolakoa den kalitatez eta kopuruz, aintzat hartuz eskaera zein izan 
daitekeen eta lurraldea egokia den.  

 
 Zer oinarrizko azpiegitura egin behar diren zehaztu behar da. 

 
 ... 

 
Arestian aipatutakoari lotuta, V.  idazpuruan, turismoaren sustapen publikoak zer ezaugarri izan 

behar dituen zehazten du legeak 53. eta 54. ataletan.   
 
 
5.5.  TURISMO PLAN BATEN EDUKIA 
 
 

Plangintza-prozesua era egokian egiteko, erabiltzen den lan-metodoak beharrezko osagai guztiak 
elkartu behar ditu; eta, gainera, era hertsian egin behar dira prozesuaren pausoak. Turismoa 
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garatzeko planetan planteamendu eta gogoeta asko agertzen dira, eta beraz, metodologia ordenatu 
baten bidez aztertu eta aurkeztu behar dira. 

 
Turismoaren Munduko Erakundearen dokumentu batek (Nazioko eta lurraldeko turismo-

plangintza: metodologia eta kasu batzuen ikerketa) turismo-plangintza baten gutxienezko edukiak 
zein izan behar duten finkatu zuen 1994. urtean. Hona hemen turismoa garatzeko plan batean 
kontuan hartu behar diren edukiak: 
 

1. Helburuak 
 

Lehenengo arazoa da jakitea zertarako egiten diren turismo-plangintzak. Plangintza horiek 
lurralde edo eskualde batek hartzen duen turista kopurua handitu behar dute, eta horrekin batera, 
egoera ekonomikoa (herritarren lanpostuak eta errentak) hobetzeko, ingurumena zaindu eta 
babesteko, kultura-ondarea ezagutarazteko, zaintzeko eta berreskuratzeko balio behar dute, 
besteak beste.    

 
2. Aurrekarien analisi orokorra 
 

Pauso honetan leku batek zer-nolako gauzak dituen jakin behar da. Horrexegatik, leku horren 
historia, kultura, ingurumena, geologia, klima, populazioa, ekonomia, garapen-planak... aztertu 
behar dira, lekua ahalik eta zehatzen ezagutzeko. 

 
3. Azpiegituraren egoera aztertzea eta azterketak erakutsitako aginduak 

 
Atal honetan garraio-, ur-, energia-, telekomunikazio- eta hondakin-azpiegiturak zer egoeratan 

dauden aztertu behar da, turismoa erakartzeko nahikoak diren ala ez ikusteko. Nahikoak izan 
ezean, azpiegituren egoera hobetzeko zer-nolako lanak egin behar diren  azaldu behar du 
turismo-planak.  

 
4. Jarduera eta erakarpen turistikoak 

 
Turismoa garatzeko plan batean, lekuko turismo-baliabideen inbentarioa egin behar da. 

Horrez gainera, baliabide batzuen egoera hobetu behar den ala ez ere esan behar da plan 
horretan. 

 
5. Zerbitzu eta instalazio turistikoak 

 
Turistek eskatzen dituzten zerbitzuak ezagutu behar dira atal honetan, eta zerbitzuen 

ezaugarriak zer-nolakoak diren eta zenbateko kopurua behar den kontuan hartu behar da. 
Normalean turistek honako zerbitzu hauek eskatzen dituzte: ostatuak, jatetxeak, argibide-
zerbitzuak, enpresa bitartekariak, artisautza-dendak, telefonoak, posta, herritarren segurtasuna... 
Herri batek nolako zerbitzuak dauzkan jakinda, benetako beharrak planifikatu ahal dira; hau da, 
ostatu-plaza gehiago behar diren ala ez edo, ostatu-plazak nahikoa izanda, hobetu behar diren ala 
ez, nahikoa argibide-zerbitzu dagoen ala ez... 

 
6. Turismo-plangintzak norainokoa izan behar duen eta zer turismo mota den kasu 

bakoitzean egokiena    
 

Turistak erakartzeko plangintza on batek bi muturretatik ihes egin behar du: herri edo leku 
turistikoa gainbetetzetik eta gutxi erabiltzetik. Eta horretarako zuhurtzia handiz jokatu behar da. 
Adibidez, plangintzan zehaztu behar da nolako ahalmena duen lekuak gaur garraioari dagokionez 
eta ahalmen horrek nolakoa izan beharko lukeen. Baina, zenbat garraio-plaza behar den jakitea 
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ez da nahikoa; horrez gain, beharrezkoa da jakitea garraiatzeko kapazitate hori lortzeko egin 
behar diren azpiegiturak egiteak zer kostu izango duen, ingurumenari dagokionez.    

 
Bestalde, turistek espero dutena aurkitu behar dute; esperientzia turistikoaren kalitatea txarra 

izanez gero, horren berri emango diete beste turista potentzialei.  
 

Aipatutako arazo horiek ez sortzeko, adituek harrera-ahalmen turistikoa hartzen dute aintzat. 
Harrera-ahalmena aztertzean ikusiko da noraino haz daitekeen leku batek hartzen duen turista  
kopurua, eta horrela leku horretako baliabideak babesteko neurriak har daitezke 

 
Horrez gainera, turismo-plangintza bat egitean, kontuan hartu behar da turismoak sortzen 

dituen joan-etorriak urte-sasoi jakin batekoak izaten direla eta horrek ere ondorioak izan 
ditzakeela.  

 
7. Merkatuaren analisia eta etorkizunerako proiekzioa.   

 
Edozein turismo-plangintza egiteak prozesu jarraitua izan behar du. Izenburuan aipatutako 

analisiaren bidez, merkatuaren gaurko eskaria zein den eta etorkizunean zer aldaketa gertatuko 
diren aztertzen dugu. Hori guztia ezagutzeko, inkestak eta gainerako ikerketak egiten dira bai 
bisitarien jatorrizko bizilekuan, bai harrera-herrian, eta honako datu oinarrizko hauek lortzen 
dira: bidaiak zer urte-sasoitan egiten diren, zer motibaziorekin, turistek zer gozamen-maila izaten 
duten, batez beste zer gastu egiten duten, eta zenbat denbora irauten duten egonaldiek.  

 
Batzuetan, inkesta kopurua txikia delako edo inkesta txarto eginda dagoelako, alferrikakoa 

izaten da ikerketa, datuak ez baitira fidagarriak izaten. Halakoetan, denbora eta dirua galtzen 
dira. Arrisku hori baztertzeko, ezinbestekoak dira enpresa turistikoek emandako datuak 
(ostatuak, jatetxeak, bidaia-agentziak eta beste batzuk).  

 
Herri turistikoak beste herri batzuekin lehian aritzen direnez, behin harrera-herri turistiko bati 

buruzko datu horiek guztiak jakin eta gero, beste harrera-herri turistiko lehiakideen datuak ere 
jakin behar ditugu, turismo-plana hobeto garatzeko. Turismo-plan batek produktu turistiko 
berriak eskaintzeko bidea eman behar du, edota konpetentziak baino kondizio hobean eskaini 
behar ditu ohiko produktuak. 

 
8. Turismoa garatzeko politika egokia eta egitura-plan egokia nola egin  

 
Atal honetan, azaldu behar da zer egin behar den, hau da, faktore ekonomikoak, 

ingurumenekoak eta soziokulturalak kontuan hartuta, zer-nolako erabaki politikoak hartu behar 
diren, non kokatu behar diren erakargarri turistikoak, nola antolatu behar den lurraldea, nola egin 
behar diren garraio-loturak... Gainera, gogoan izan behar dugu plan batek udal askotan izango 
duela eragina, eta hartu beharreko erabaki politiko asko udalen eskumenean daudela. Udalena ez 
ezik, herritarren laguntza ere beharrezkoa izango da, eta horregatik, komeni da herritarrei 
aurretik  azaltzea zer onura ekarriko duen planak.  

 
Atal honetan, ondorio ekonomikoak (diru-sarrerak, herritarren errenta, lanpostuak, efektu 

biderkatzailea...), ingurumenekoak (ingurumen-arazoak, horien konponbideak, ingurumena 
hobetzea...) eta soziokulturalak (ohituren galera, herritarrek parte hartzea, folklorea...) aztertu 
behar ditugu gaurko egoeratik abiatuta.  

 
 
 
 



Turismo-plangintza 

 10

9. Herri-erakundeentzako aholkuak  eta proposamenak 
 
Turismoa garatzeko plan bat egitean herri-erakundeen falta nabaritzen da maiz. Hori dela-eta, 

turismo-planek, turismoarekin zerikusia duten gaiak ondo kudeatzeko, erakunde berriak edo, 
existitzen diren erakundeetan, funtzio berriak sortzea proposatzen dute (zinegotzi berriak, 
patronatuak, fundazioak, institutuak, partzuergoak...) . 

 
10. Marketinari eta  sustapenari buruzko aholkuak 

 
Lurralde batean turismoa garatzeko informazio-, marketin- eta sustapen-ekintza asko egin 

behar da. Aipatutako ekintza horiek garesti samarrak izaten dira. Plan motaren arabera, ekintza 
horiek lurraldean bertan edo atzerrian egin behar dira. Normalean, herri-administrazioek  egiten 
dituzte sustatzeko ekintzak; baina, batzuetan, erakunde pribatuek ere parte hartzen dute. 

 
11. Plana egin eta  ikuskatzea 

 
Azkenik, plana (prozedura, etapak, aldiak, kosteak, finantzaketa...) nola egin behar den eta 

planaren alderdi bakoitza nork egingo duen zehaztu behar da. Planaren jarraipena egitea 
ezinbestekoa da, handik ateratako ondorioek oso garrantzi handia baitute; ondorioak aurretik 
ikusitakoak izan ezean, aldaketa batzuk egin beharko dira planean.  

 
 
5.6.  TURISMO PLAN BATEN FASEAK  
 
 

Atal honen hasieran aipatu dugun dokumentuaren 5.5 atalean, gomendio batzuetan azaltzen da 
zer fase izan beharko lituzkeen plangintza-proiektu batek. Hona hemen han aipatutako faseak:  

 
1. fasea:    Plana aplikatuko den lurraldea ebaluatzea. Ebaluazio horretan honako elementu hauek 

aztertu behar dira: turismo-baliabideak, etorkizunerako merkatu turistikoak eta 
turismoa garatzeko zer aukera eta zer muga dauden.  

 
2. fasea: Erreferentziako Terminoak (ET) idaztea. Erreferentziako Terminoak aurreko 

ebaluazioan oinarritzen dira, eta ET direlako horiek lurraldearen planifikazio-beharrei 
aurre egin behar diete.   

 
3. fasea:  Adituez osatutako taldea sortzea. Taldea osatzen dutenak normalean honako aditu 

hauek izaten dira: 
 

 Turismoa garatzeko planifikatzailea.  
 

 Turismorako marketinean aditua. 
 

 Turismo-ekonomista.  
 

 Turismorako azpiegituren eta garraioen planifikatzailea  
 

Aipatutako adituez gainera, ohikoa da beste aditu batzuk ere izatea. Esaterako, 
antropologoak, ingurumen-planifikatzaileak 
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4. fasea:  Egiteko lanen programazio zehaztua. Programazio horrek zehaztu behar du noiz egin 
behar den lan bakoitza, zer ordenatan egin behar diren jarduerak eta noiz burutu behar 
den txosten bakoitza. 

 
5. fasea:   Txostenen fasea. Azken fase honetan 5 txosten egin behar dira:  

 
 Hasierako txostena: lurraldea ebaluatu ondoren, taldearen buruak hasierako 

txostena prestatu behar du. Txosten horretan lan-plana eta lanen programazioa 
zehaztuko dira, taldearen kideek beren lanak noiz hasi eta noiz burutu behar 
dituzten ere adieraziz. 

 
 Behin-behineko txostena. Atariko helburuak eta plangintza-prozesuko 

analisien eta ikerketen emaitzak agertu behar ditu, zer konklusio atera diren 
eta zer aukera eta zer muga antzeman diren zehaztuz. 

 
 Txostena egiteko aurreproiektua. Aurreproiektu honek honako elementu hauek 

agertu behar ditu: turismoa garatzeko helburuak, ikerketaren eta analisiaren 
emaitzak, konklusioak eta turismo-politikaren atarikoak, egitura-plana eta 
gainerako gomendioak. 

 
 Azken txostena egiteko aurreproiektua. Azken txostena egiteko aurreproiektu 

honek plangintza-taldeak prestatutako exekuzio-programazioa, politika, 
egitura-plana eta gainerako gomendioak aurkeztu behar ditu, aurretik 
egindako ikerketa eta analisi guztiak erantsita dituela.  

 
 Azken txostena. Azken txostenak plangintza-taldeak eta zuzendaritza-

komiteak adostutako exekuzio-programazioa eta azkeneko gomendio guztiak 
aurkeztu behar ditu, aurrekari guztiak ez ezik azken mapak eta informazio 
grafikoa ere erantsita dituela. 

 
 
5.7.  TURISMO PLANGINTZAREN GAURKO TESTUINGURUA 
 
 

Gaur  egun, honako joera hauek ikusten dira turismo-plangintzak egiteko orduan:  
 

 Turismo-planak egiteak ez du esan nahi plan horiek errealitatean ikusiko direnik, eta egia 
esan, planak askotan ez dira betetzen. Hori ikusita, adituek esaten dute turismo-planak 
ziur betetzeko testuinguru zabalago batean sartu behar direla. 

        
  Hiri-plangintza eta lurraldea antolatzeko planak oso zurrunak dira, baina gaurko turismo-

plangintzak, haiek ez bezala, prozesu jarraitua eta malgua izan behar du.  
            

  Lehengo turismo-planetan erreferentziako leku batzuetan egindakoari jarraitzen zitzaion 
batez ere. Gaur, berriz, merkatuak duen joera izaten da erreferentzia nagusia, eta, 
horregatik, merkatuen azterketari ematen zaio  lehentasuna, turismo-plangintzan.  

 
  Teknologia berriek ematen dituzten aukerak aprobetxatzen dira. Programa informatikoek 

simulazioak egiten dituzte, eta horri esker, turismo-plangintzarako lanak errazago egiten 
dira. 
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 Turismoaren plangintzan eta kudeaketan sektore pribatuak eta publikoak bateratzeko 
ahalegina egiten da, sektore horiek elkarren menpekoak baitira. Turismo-plangintzak 
sortzen dituen gastuak erdibanatu egiten dira maiz, aipatutako sektore horien artean. 

 
 Adituek beren buruei galdetzen diete zer den lehendabizikoa: turismoa garatzea edo 
gizartea garatzea. Nazio Batuen Erakundeak gizartea garatzeari ematen dio lehentasuna. 
Bestalde, beste erakunde batzuek diote ekonomia eta turismoa  batera garatu behar direla.  

 
  Azkenik, gaur egun ezinbestekoa da “turismo iraunkor” kontzeptua eta haren ondorioak 
turismo-plangintzan sartzea.  

 
 
5.8.  ESPAINIAKO HERRI ADMINISTRAZIOEK SUSTATUTAKO TURISMO 

PLANGINTZAK 
 
5.8.1. Turismoa eta plangintza indikatiboa (1959-1974) 
 
 

1959. urtean Espainian egonkortze-plana onartzen da. Plan horren ondorioz I., II. eta III. Garapen 
Planak egin zituzten herri-administrazio hartako agintariek. Garai hartan estatuak gutxienezko 
prezioen eta gehienezko prezioen politika egin zuen, eta establezimendu turistikoak prezio merkeak 
izatera behartu zituzten agintari haiek, handizkako bidaia-agentzien mesederako. Modu horretan 
jende oldeak etorri ziren Espainiara, baina erosteko ahalmen eskasa zuten garai hartako turistek. 

 
Bestalde, ostatuak eraikitzeko kredituak eta leku turistikoentzako laguntzak txikiak ziren, eta 

horren ondorioz, atzerriko inbertsioak izan ziren garrantzitsuenak. 
 

Plangintza indikatiboaren aroan estatuak zuzeneko eragina zuen bere enpresetan, baita garraio-
enpresa eta bidaia-agentzia pribatuetan ere.  

 
Garai hartan, 1963. urtean, hain zuzen ere, turismoari lotutako lehenengo legea egin zen: 

Nazioan Interes Turistikoa duten Guneen eta Lurraldeen Legea. 
 
 
5.8.2. Autonomia-erkidegoei eskumenak transferitzeko prozesua eta politika neoliberala (1975-

1989) 
 
 

Garai honen hasieran, turismorako administrazioak bi plan mota egin zituen: 
 

 Turismo Baliabideak Aprobetxatzeko Planak. Turismo-baliabideak, turismo-zerbitzuak, 
azpiegiturak eta beste ekipamendu turistikoak inbentariatu eta sailkatu egin ziren. 
Inbentarioa egin ondoren, turismo-baliabideak aprobetxatzeko planak egin ziren. 
Normalean, horrelako planak barneko probintzietarako prestatu ziren, eta kostaldeko 
probintzietako barneko udaletarako ere bai. 

 
 Eskaintza Turistikoa Antolatzeko Planak. Aurreko planei aldagai turistikoen eta 

lurraldekoen analisi askoz zehatzagoa erantsi zitzaien. Horrez gain, Eskaintza Turistikoa 
Antolatzeko Planek plana urratsez urrats egiteko programazioa, arloko politikak eta 
ikerketa ekonomiko-finantzarioa ere bazituzten. Atal horretako planak kostaldea duten 
probintzietarako egiten ziren.  
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Bi plan mota horiek ez ziren nahitaez betebeharrekoak; orientabide-izaera zuten. 
 
1980. urte inguruan, autonomia-erkidegoek turismoa beren gain hartu zuten, eskumen 

esklusibotzat. 
 

1982. urtea pasatu ondoren, estatuko gobernuak turismo-administraziorako dirua murriztu egiten  
du aurrekontuan, eta plangintza-lanak desagertu egiten dira. Ikerketak eta analisiak besterik ez du 
egingo estatuko gobernuak 1989. urte arte. Garai horretako gobernuaren politika hitz gutxitan labur 
daiteke: “Existitzen ez dena da turismo-politikarik onena”.   

 
 

5.8.3. Espainiako turismoaren liburu zuria (1990) 
 
 

Estatuko turismo-administrazioak Espainiako Turismoaren Liburu Zuria argitaratu zuen 1990. 
urtean. Liburu horretan, AMIA (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak) izeneko analisia egin 
zitzaion Espainiako turismoari. Liburu Zuri hori, geroago, Espainiako Turismoaren 
Lehiakortasunerako Plan Markoa egiteko oinarria izan zen.  
 
 
5.8.4. Espainiako turismoaren lehiakortasunerako plan markoa. Futures Plana (1992-1995) 
 
 

Laurogeiko hamarkadan aldaketa garrantzitsuak gertatzen hasi ziren turismo-arloan; “eguzkia eta 
hondartza”-ko turismoa krisi larrian sartu zen. Gertatzen ziren aldaketei aurre egiteko, turismo-
jardueraren narriadura geldiarazteko, turismoa tinko mantentzeko eta arlo horretan Europan lider 
izateko, beharrezkoa zen turismo-jarduerarako marko berri bat. Espainiako Turismoaren 
Lehiakortasunerako Plan Markoa edo Futures Plana izan zen marko berri hori.  

 
Estatuaren administrazioak eta autonomia-administrazioek elkarrekin lan egiteko egin zuen 

FUTURES Plan hori estatuko gobernuak. 
 
Kontsumitzaileek, batetik, gero eta kalitate handiagoa, eta bestetik, gero eta inguru garbiagoa 

eskatzen zituzten. Eskari horiei aurre egiteko eta turismo-arloa sendotzeko, FUTURES Plana 
proposatu zuen estatuko turismo-administrazioak.  
 

FUTURES Planean 5 programa sortu ziren: 
 

      Instituzioen arteko lankidetzarako eta koordinaziorako plana. 
 

      Turismoa berritzeko eta eguneratzeko plana. 
 
      Turismo-produktu berriak sortzeko plana. 

 
      Sustapen-, marketing- eta merkaturatze-plana. 

 
      Bikain izateko plana 

 
Planak ematen duen dirua honako modu honetan banatu zen: 
 

 Fondoen ehuneko 70 betiko autonomia-erkidegoei eman zitzaien. 
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 Fondoen ehuneko 30 turismo-produktu berriak sortzeko eman ziren. 
 
 
5.8.5. Espainiako turismoaren lehiakortasunerako II. Plan markoa (1996-1999) 
 
 

II. Plan markoak lehiakortasuna eta turismo jasangarria indartzeko proiektuei eman zien 
garrantzia. Plan honetako programak honako hauek izan ziren: 

 
    Instituzioak koordinatzeko plana. 

 
      Nazioarteko kooperaziorako eta Espainiako enpresek nazioarteko maila eskuratzeko 

plana. 
 
      Kalitate-plana. 

 
      Prestakuntza-plana. 

 
      Teknifikaziorako eta berrikuntzarako plana. 

 
 Produktu berriak sortzeko plana. 

 
      Leku turistikoei lotutako jarduera-plana. 

 
      Ikerkuntza + Garapena (I+G). 

 
 
5.8.6. Turismoaren III. Kongresu nazionala (1997) 

 
 
Zentzu hertsian plan bat ez bada ere, kongresu honetan, estatuko gobernuaren turismo-politika 

berriak definitzeko 23 neurri hartu ziren. 
 
 

5.8.7. Espainiako turismorako kalitate-plan integrala (2000-2006) 
 
 

Oinarrizko printzipio bi ditu plan honek: kalitatea eta kooperazioa. 
 

Une honetan Espainiak ezin du beste nazio batzuekin prezioetan lehiatu. Horregatik, kalitatea 
lortzen ahalegindu beharra dago bi ikuspuntutatik: batetik, Espainiak duen kanpoko irudiari 
dagokionez, eta bestetik, produktu turistikoari berari dagokionez.  

 
Herri-administrazioen arteko harreman onetan eta sektore pribatuarekiko lankidetzan dago 

turismo-arloa hobeto kudeatzeko giltza. 
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6.1.  SARRERA 
 
 

“Turismo-merkaturatzea eta -informazioa” izeneko goi-zikloan “Tokiko eta eskualdeko 
turismo-produktuen diseinua eta merkaturatzea” izeneko modulua dugu. “Turismo-baliabideak” 
izeneko ikasgai hau modulu horren Oinarrizko Curriculum Diseinuari dagokio. Ikasgai honetan 
honako oinarrizko ezagutza hauek jorratuko ditugu: 

 

  Inguruneko turismo-baliabideak 
 

   Turismo-inbentarioak 
    

   Turismo-baliabideak ebaluatzeko teknikak 
 
Halaber, goian aipatutako oinarrizko ezagutzak garatzean, honako hauek ere landuko ditugu: 
 

    Lurralde-antolakuntza 
 

    Turismo-plangintza 
 
 “Turismo-baliabide” espresioa gaizki erabili ohi da gaur egun bai liburuetan eta bai hizkuntza 

arruntean. Askotan, “turismo-baliabide” eta “turismo-zerbitzu” kontzeptuak nahastu egiten dira; 
horrexegatik, hain zuzen ere, ahal den neurrian, zehaztu egin behar dugu zer diren turismo-
baliabideak. 

 
Kasu batzuetan, bi kontzeptu horiek bat egiten dute. Izan ere, turismo-baliabide batzuk aldi 

berean zerbitzu turistikoak ere izan daitezke. Esaterako, “Paradores” deritzon enpresak ostatu- 
arloan lan egiten du, alegia, zerbitzu turistiko bat eskaintzen du. Baina, bestalde, enpresa horrek 
dituen hotelen artean gazteluak, antzinako jauregiak eta antzeko etxe bereziak ditugu, alegia, 
turismo-baliabideak. Noraino heltzen den zerbitzua eta non hasten den baliabidea ez da erraza 
bereizten. 

 
Lana egitean topatu dugun zailtasun bat da zenbait legeren euskarazko erredakzioak (edo, 

zehatzago esateko, euskal itzulpenak) hizkuntza-arauei dagokienez zaharkituak izateaz gain 
adierazpideei dagokienez oso traketsak eta nahasiak direla. Horregatik, zenbait kasutan hitzez 
hitzeko aipamenak egin beharrean, saiatu gara legean esaten dena hizkuntzari dagokionez 
zertxobait txukunduta ematen.  

 Turismo-baliabideak       6 
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Jarduerak  
 

1. Bila itzazue garraioetan eta gastronomian aldi berean turismo-baliabide eta turismo- 
zerbitzu diren elementuak.  
 
2. Begira ezazue, adibidez, www.principadodeasturias.com/index.php web orrian eta 
konturatuko zarete turismo-baliabideen bilatzaile horretan ostatuak, hondartzak, turismo 
aktiboa... den-denak nahastuta agertzen direla; alegia, batetik, turismo-zerbitzuak, bestetik, 
turismo-baliabideak, eta azkenik, turismo-produktuak ere nahasten direla aurrekoekin.  
 
 
6.2.  ZER DIRA TURISMO BALIABIDEAK? 
 
 

Herri batek turistak erakarri nahi baditu, gauza ospetsuak edo ikusgarriak izan behar ditu. 
Bestela, kanpoko turistak ez dira hara joango. Gauza ikusgarri horiei turismo-baliabideak esaten 
diegu. Turismo-baliabideak turismoaren oinarriak dira: herri bat herri turistiko bilakatzeko 
ezinbesteko elementuak. Beraz, turismo-baliabideak turismoaren lehengaiak direla esan liteke. 

 
Naturak emandako ezaugarrietan (elurra, mendiak, leizeak...) edo gizakiak egin dituen edota 

egiten dituen lanetan (monumentuak, museoak, zinema-jaialdiak...) datza leku turistiko baten 
balioa. 

 
“Turismo-baliabide”  kontzeptua azaltzeko definizio ugari ditugu, baina ia guztiek antzeko 

muina dute. Guk oinarrizko definizio hau emango dugu:  
 
Definizioa: “Edozein gauzak edo lekuk, turismo-baliabidetzat hartua izateko, ezaugarri hau 

bete behar du ezinbestez: hura dagoen lekura jendea erakartzeko gai izatea” 
 
Turismo-baliabide guztiak ez dira beti izango turismo-eskaintza. Naturak eskainitako turismo-

baliabideek, batez ere, azpiegiturak behar dituzte, dauden lekura jendea hurbiltzeko edo haietaz 
erosotasunez gozatzeko; alegia, benetako turismo-eskaintza bihurtzeko. Adibidez, herri batek 
hondartza bat badu eta hondartza horri balio turistikoa eman nahi badio, hara joateko bideak eta 
garbitzeko zerbitzuak eraiki beharko ditu. 

 
Bestalde, zera esan dezakegu, zoritxarrez, batzuetan, turismo-baliabidea gizakia bera izaten 

dela, sexu-turismoan gertatzen den bezala. Eta zer esan gudateez; oraintsu jakin dugu, 
Jugoslaviako gudatea izan zenean, gudako frentera joateko bidaiak prestatu zituztela Italian.   

 
 

6.2.1. Zer dio Turismoaren Mundu Erakundeak (TME) turismo-baliabideez ? 
 
 
 TMEak honako bi termino hauek bereizten ditu: 
 

  Turismo-ondarea: “Gizakiaren turismo-beharrak betetzeko egokitu daitezkeen 
mota guztietako ondasunen multzo potentziala”.  

 

 Turismo-baliabideak: “Gizakia eta hark dituen baliabideak direla medio, 
turismo-eskaeraren beharrak betetzeko eta ekintza 
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turistikoak egiteko, erabil daitezkeen ondasun eta 
zerbitzu guztiak”.  

 
Orduan, TMEaren iritziz, turismo-ondarea turismoaren lehengaia da, eta handik atera behar 

ditugu turistak erakartzeko baliabideak. 
 
Turismoko profesionalek turisten beharrak aztertu behar dituzte; eta, hori jakindakoan, 

aukeratu behar dute zein eta nolako baliabideak hartu behar dituzten kontuan. Era berean, 
baliabideen artean, bereizi egin behar dute zein diren garrantzitsuenak eta zein diren aurrekoak 
osatzeko  gai.  

   
 

6.2.2. Zer dio legeak turismo-baliabideez ? 
 

 
Euskal Herriko Autonomia Estatutuak zehazten du zer konpetentzia dagozkion Euskal 

Autonomia Erkidegoari (EAEri) Espainiako Konstituzioaren markoan.  
 
Horrela, turismoari dagokionez, EAEk konpetentzia esklusiboa du. Horrek ez du  esan nahi 

EAEk turismoari dagokion guztia erregulatzeko botere osoa duenik: zenbait gauzatan (argi ez 
daudenetan, estatuaren konpetentzia direnetan edota turismoarekin zeharkako harremana 
dutenetan) EAEk  dituen administrazio-organoek ezin izango dute erabakitzeko gaitasunik izan. 
Adibidez, kostaldean eraikitzeari dagozkion konpetentziak ezin dituzte Euskal Herriko organoek 
garatu, Espainiako Kostaldeari Buruzko Legeak eta Espainiako Konstituzioak estatuari ematen 
baitiote aginpidea gai horretan. 
 

Turismoari dagokion konpetentzia orokorraz aparte, Euskal Autonomia Erkidegoak 
turismoarekin erlazionatutako beste konpetentzia batzuk ere baditu, eta horien arteko asko 
turismo-baliabideei buruzkoak dira. Estatutuaren 10. artikuluan  honako hauek aipatzen dira:   

  

 7. atalean, Euskadiko ondasun publiko eta ondarezkoei buruzkoak. 
 

 8. atalean, mendi-basoei, oihanen erabilerari eta oihanetako zerbitzuei, 
abelbideei eta bazka-larreei buruzkoak. 

 

 10. atalean, barne-uretako arrantzari, itsaski-bilketari, ehizari eta ibai-
aintziretako arrantzari buruzkoak. 

 

 11. atalean, metal-urei, ur termalei eta lurpeko urei buruzkoak. 
 

 17. atalean, kulturari buruzkoak. 
 

 18. atalean, artisautzari buruzkoak. 
 

       19. atalean, kulturari, historiari, arteari, monumentuei, arkeologiari eta 
zientziari buruzkoak. 

 

 20. atalean, artxiboei, bibliotekei eta museoei buruzkoak. 
 

       31. atalean, EAEri dagozkion lurraldeei eta kostari buruzkoak. 
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 ...........  
 
 
Arestian aipatutako konpetentziek zerikusi handia dute turismoarekin. Atal horietan guztietan, 

turismo-baliabidetzat jo litezkeen elementuak aipatzen dira. Adibidez:   
 

      Ur termalak, beharrezkoak dira bainu-etxeetan. 
 

  Museoak, turismoa erakartzeko baliabideak dira beti. 
 

     Jazz jaialdi batean, jendetza biltzen da. 
 

       ........  
 
 
Gainera, EAEren konpetentzia esklusiboen artean ez badaude ere, nazioarteko feriak ere 

turismo-erakargarriak dira. 
 
Bestalde, hiri-hondakinak eta meatzaritza, esate baterako, ondo kudeatu beharko dira turismo-

baliabideak luzaro eduki ahal izateko, eta arlo horietan ere baditu konpetentziak EAEk. 
 
Euskadiko turismoarekin zerikusia duten elementu guztiak eta turismo-jarduerak “Turismoa 

Antolatzezko Legea” (6/1994 Legea, martxoaren 16koa) delakoan araututa daude. 
 

Lege horretako artikulu batzuek turismo-baliabideen ezaugarriak aztertzen dituzte: 
 
Aurkezpen moduan erabaki orokorrak garatzen dituen idazpuruan, 2.3. atalak honako hitz 

hauekin definitzen ditu turismo-baliabideak: Turismo-ondasun edo –baliabidetzat hartzen dira 
izaera edo inguruabarrak direla eta, turismoaren joan-etorriak sortzeko gai diren gauza materialak 
nahiz ez-materialak, naturalak izan edo ez izan. Horiek horrela, turismoaren joan-etorritzat joko da 
pertsonak tokiz aldatu eta ohiko bizilekutik kanpo egotea. 

 
Hortaz aparte, Turismoa Antolatzezko Legeak idazpuru oso bat eskaintzen die turismo-

baliabideei. Idazpuru horretan honako termino hauek aipatu eta garatzen dira: 
 
Legeak, I. atalburuan, turismoaren oinarrizko baliabideak zer diren azaltzen du, batetik; eta, 

bestetik, baliabide horiek aldarrikatzeko beharra eta, azkenik, inbentarioak egiteko beharra 
zehazten du. 

 
a) 46. atalean legeak adierazten du zer diren turismoaren oinarrizko baliabideak: “Lege 

honen 2.3 atalean izaera orokorrez zehazturikoak dira turismo-baliabide, -ondasun 
edo –erakargarriak. Jende oldeen turismoaren joan-etorriak sortzeko arrazoi nagusia 
diren edo izan daitezkeenak dira, bakarka nahiz beste batzuekin batera hartuta, 
turismoaren oinarrizko baliabideak”. Beraz, turismo-baliabideak oinarrizkoak dira, 
jende oldeak erakartzeko gai badira. Jende oldeak erakarri ezean, turismo-
baliabideak izan daitezke, baina ez dira izango oinarrizkoak. 

 
b) 47. atalean legeak agintzen du turismoaren oinarrizko baliabideak aitortu eta 

zerrendatu  behar direla. 
 



Turismo-baliabideak 

 8

II. atalburuan, Turismoa Antolatzezko legeak turismo-baliabideak nola antolatu behar diren 
azaltzen du. Horretarako, zehazten du turismo-plangintzak garatu behar direla baita Lurraldeko 
Arloko Planak, Turismo-eskualdeen aldarrikapenak eta Eskualdeko Estrategiazko Planak ere.  

 
 

6.2.3. Zer diote adituek turismo-baliabideez ? 
 
 
Turismo-baliabideak ezinbestekoak dira herri, eskualde edo lurralde bat leku turistiko 

bihurtzeko. Horiek gabe ez dago toki batean turismo-planak garatzeko inolako aukerarik.  
 
Adituak, turismo-baliabideak zer diren definitzeko orduan, nahikoa ados daude, eta horregatik 

bi definizio besterik ez ditugu aipatuko: 
 

 Francisco Leñok Revista de Estudios Turísticos aldizkarian argitaratutako 
definizioan honako hau dio: “Turismo-baliabidea da eskualde edo herri jakin batera 
bisitariak erakartzeko gai den edozein materiazko elementu. Elementu horiek, berez 
edo beste batzuekin loturik, aipatutako gaitasuna dute. Hitz gutxitan, turisten joan-
etorriak sortzeko gai diren elementuak dira turismo-baliabideak”. 

 

 Honako honetan ez dugu ezagutzen nor den egilea, baina argia denez gero, 
aipatzekoa da: “Turismo-baliabideak dira leku batek dituen  gauza erakargarriak, 
eta haietaz gozatzeko leku horretara joateko nahia pizten duten elementurik 
funtsezkoenak”.  

 
Turismo-baliabideak hiru multzotan bereizita ikus ditzakegu: 
 

a) Naturan topatzen ditugun baliabideak. Lehendabizikoa klima dugu. Horrez 
gainera, urarekin erlazionatuak ditugu, besteak beste, itsasoak eta hondartzak, itsas 
hondarrak, lakuak, ibaiak, ur-jauziak, ur termalak, glaziarrak... Urarekin lotutakoez 
gain, lurrari eta ekosistemei dagozkienak ere baditugu, esate baterako, paisaiak, 
haranak, mendiak, basamortuak, haitzuloak, abereak, landareak...  

 
b) Historiarekin harremana duten baliabideak. Hauen artean, aztarna historikoak 

eta kultura-ondarea aipa ditzakegu, eta gehiago zehazteko honako hauek: elizak, 
abadiak, katedralak, jauregiak, gazteluak, gotorlekuak, hiri monumentalak, zubiak, 
akueduktuak, arkeologia multzoak, erti-lanak, museoak... Laburtuz, antzinako 
ondasun higiezinak eta ondasun higigarriak.  

 
c) Egungo kultura biziarekin lotutako baliabideak. Gaur egungo kultura-eredu bati 

dagozkion agerpenak dira; esate baterako, bizimoduak, tradizioak, gastronomia, 
folklorea, jaiak, jaialdiak, ospakizunak, agerpen teknikoak, arte- eta kultura-
agerraldiak... 

 
Goiko sailkapen horretan ez da kontuan hartu badaudela beste elementu batzuk ere. Esate 

baterako, golfa praktikatzeko landek eta kongresu-jauregiek turismo-eskaera mota berezi bat 
erakartzen dute Horrexegatik, golf-landez eta kongresu-jauregiez eta antzeko baliabideez 
mintzatzean, “sortutako baliabideak” terminoa erabiltzen dugu.   

 
Beste modu batean ere sailka daitezke:  
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a) Oinarrizko baliabideak. Baliabide hauek plan turistiko baten euskarriak dira. 
Turismo-eskaera lurralde batera erakartzea eta han finkatzea da oinarrizko 
baliabideen helburua.  

 
b) Baliabide osagarriak. Baliabide hauek ez dira eskaera finkatzeko eta erakartzeko 

gai; eta, horregatik, ez dute azpiegitura eta ekipamendu berriak justifikatzeko  
nahikoa indarrik, normalean egonaldi laburrak sortzen baitituzte. Izenak berak 
adierazten duenez, oinarrizko baliabideen osagarri dira. Hala ere, turistek lurralde 
batean aukera gehiago izateko balio dute.  

 
Deferten sailkapena ere ezaguna da. Egile horrek turismo-baliabideak lau multzotan bereizten 

ditu: “hidrom”, “phitom”, “litom” eta “antropom”. “Hidrom” eta “phitom” motakoak 
ingurumenak eta naturak ematen dituzten faktoreak dira; “litom” eta “antropom”, berriz, kultura-
faktoreak.  
 

Bull irakasleak beste sailkapen bat proposatzen du: 
 

a) Baliabide eskuragarriak eta doakoak. Ugari dira eta ez dute behar inolako 
prozedurarik haietaz jabetzeko. Adibidez, eguzkia, airea... 

 
b) Baliabide urriak. Eskaera eskaintza baino handiagoa denean; alegia, baliabide hori 

gozatu nahi duten guztiek hartaz jabetzerik ez dutenean.   
 

Vogeler-ek honako sailkapen hau proposatzen du: 
 

a) Egungo baliabideak. Gaur egun turismoan erabiltzen ditugun baliabideak dira. 
 

b) Baliabide potentzialak. Nahiz eta gaur egun ez erabili, etorkizunean probetxua 
ateratzeko aukera eman ahal izango digute. 

 
Dena dela, garrantzitsuena da turismo-baliabide horiek praktikan modu egokian garatzea. Eta 

errealitatean, herri, eskualde edo lurralde batean, honako hau egin behar dugu turismoa  
bultzatzeko: baliabideak identifikatu, ezagutu eta, batez ere, ebaluatu. Hiru ekintza horiek egin 
gabe, ez dugu jakingo gune geografiko baten balio turistikoa zein den eta balio hori nola garatu 
behar dugun. 
 

Ez da nahikoa turismo-baliabideak edukitzea eta haiek erakargarriak izatea; horrez gain, 
baliabide horiek dauden lekuek baldintza hau ere bete beharko dute: hara joateko bideak ezagunak 
eta errazak izatea. Bestela, haiei probetxu ateratzeko aukera txikiak izango ditugu; agian, turista 
bitxi batzuk erakartzeko posibilitatea, soilik. 

 
Behean laburtzen ditugu turismo-baliabideek, probetxuzkoak izateko, bete behar dituzten 

baldintzak: 
 

Gune bateko turismo-baliabideak ebaluatzeko pausuak 
 
1. Baliabideak ezagutu: leku bateko baliabideak ondo ezagutzeko zenbat ditugun eta non 

dauden jakin behar dugu. 
 
2. Sarbideak eta egokitasuna aztertu: ingurunea zer egoeratan dagoen ezagutu behar dugu, 

besteak beste, nolako bideak ditugun eta haiek egokiak diren edo egokitzeko beharrean 
dauden. 
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3. Balorazio kualitatiboa egin: baliabide bakoitzaren egoera fisikoa baloratu behar dugu; 

alegia, kontuan hartu behar dugu erakargarria eta bakana den ala ez. Horrez gainera, 
ezinbestekoa da jakitea une honetan erabiltzen den eta, hala balitz, nola erabiltzen den, eta 
jabea duen ala ez. 

 
4. Erabateko balorazioa egin: lehengo hiru pausuak egin ondoren, baliabidea ontzat eman 

behar dugu, eta gero erabaki beharko dugu zer urrats egingo ditugun baliabidea turismo-
baliabide bilakatzeko. 

 
Horrekin ez dago dena egina, ez. Zer gertatzen da hori garatzeko nahikoa diru izan ezean? Eta, 

dirua izan arren, zer jazotzen da hori antolatzeko pertsona egokiak ez badaude? Lurralde askok 
turismo-baliabideak dituzte, eta beren ekonomia hobetzeko aukerak ikusten dituzte turismoan; 
baina, kanpoko laguntzarik gabe, ez dira behar diren azpiegiturak eta zerbitzuak sortzeko gai.  

 
Administrazio nazionalek eta lurralde-administrazioek turismo mota batzuk bultzatzeko 

dirulaguntzak ematen dituzte: landa-turismoa, kasu. Turismo mota hori garatuz gero, nekazariei 
haien irabaziak handiagotzeko aukera ematen zaie, landa-lurrak hobeto mantentzen dira, eta, hirira 
joan gabe, bizimodua herrian bertan ateratzeko posibilitatea ematen zaie bertako herritarrei. 

 
Hala ere, dirulaguntzekin ez da nahikoa, landa-turismoa garatu nahi duten herri horietako 

biztanleek ez baitute esperientziarik izaten gai horietaz. Izan ere, turismoa garatzeko, beharrezkoa 
da formazioa. Zer den jakin gabe, turismoa garatzeak arazoak sor ditzake, eta, gainera, ahaleginak 
porrot egin dezake. 

 
Europar Batasunak (EB), Turismoaren Mundu Erakundeak (TME) eta nazioarteko beste 

erakunde batzuek dirulaguntzak eta formazio teknikoa ematen dituzte halako premiak betetzeko. 
 
Hemen, Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek dirulaguntza handiak eman 

dituzte baserriak egokitzeko. Noski, gero, baserri horietan bizi direnek landa-turismoan lan egin 
behar dute epe baterako. 

 
 

6.3.  NATURA BALIABIDEAK 
 
 
6.3.1. Zer dio legeak natura-baliabideez? 

 
 
Euskal Herriko Estatutuan ageri denez, Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) eskumen 

esklusiboak ditu lurraldearekin eta kostarekin lotutako gaietan. Hala zehazten du Estatutuak 10.31. 
atalean. Gainera, 11.1 atalak dio EAEri dagokiola ingurumen eta ekologia gaietan Estatuaren 
oinarrizko legegintza garatzea eta hura betearaztea. 

 
Natura Espazioak, Basa Fauna eta Basa Landaredia Zaintzeko Legean gai horiei buruzko 

oinarrizko legegintza osatu du Estatuak. Euskal Autonomia Erkidegoak, berriz, Euskal Herriko 
Ingurumena Babesteko Lege Orokorrean eta Euskal Herriko Natura Babesteko Legean garatu du 
berari dagokion eskumena. 

 
Euskal Herriko Natura Babesteko Legeak ez du definitzen zer diren natura-baliabideak. Baina, 

hura irakurriz, zeharka ondoriozta daiteke kontzeptu horren esanahia.  
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Lege horren 1. atalak legearen helburuak ezagutzera ematen ditu. Hona hemen hitzez hitz 
legean adierazitakoa. 

 
a) Herritarrek natura-baliabideak modu egokian erabiltzea; hots, espezieen eta 

ekosistemen aprobetxamendua jarraitua izatea, eta haiek berroneratzea eta hobetzea.  
 
b) Ikusmiraren eta natura-ekosistemen aniztasuna eta berezitasuna gordetzea, eta interes 

geologikoa duten eremuak babestea.  
 

c) Funtsezko prozesu ekologikoak eta basa fauna eta landarediko espezieen habitatak 
zaintzea, aniztasun genetikoa bermatu ahal izateko.  

 
d) Natura-ondareak, berez, ekoizteko duen gaitasunak bere horretan segitzea. 

 
Legearen 2. atalean esaten da aipatutako helburuak lortzeko honako printzipio hauei jarraituko 

zaiela: 
 

— Natura-baliabideak modu egokian kudeatzea. 
 
— Lurra gorde eta babestuz erabiltzea. 
 
— Ur-baliabideak isurketetatik babestea. 

 
— Basoak, landare multzoak, palaxuak eta ibai ertzetako landaredia gordetzea. 

 
Hortaz, laburbilduz, natura-baliabidetzat har daitezke naturak ematen dituen gauza 

probetxagarri guztiak. Ikuspuntu horretatik, naturako turismo-baliabideak, probetxagarriak 
direnez, gorde eta zaindu behar ditugu.  

 
Herri guztietako legeek ingurune naturaleko leku jakin batzuk babesten dituzte, hobeto 

gordetzeko. Legeak leku bat babesten duen unetik aurrera, leku hori naturako turismo-baliabide 
gisa hobeto garatzeko aukera izaten da. 

 
 

6.3.1.1.  Naturaguneak Estatuko legeetan 
 

 
Estatuko legeek hurrengo gune babestu motak  bereizten dituzte: 
 

  Parke Nazionalak. Natura-ondarearen eredu izan behar dute, eta Espainiako natura-
ekosistemarik garrantzitsuenak izan behar dituzte barne. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Ordesa eta Mendi Galduko Parke Nazionala                           Doñanako Parke Nazionala 
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 Parkeak. Ikusmiraren edertasuna, ekosistemen izaera erakusgarria edota bertako 
landaredia, fauna nahiz eraketa morfologikoa direla eta, ingurumen-babes berezia merezi 
duten espazioak dira.  

 

 Natura-erreserbak. Bakanak, hauskorrak, garrantzitsuak edo apartekoak direla eta,  
berebiziko balioa duten ekosistema, komunitate edo elementu biologikoak babesteko 
sortzen dira erreserba hauek. 

 

  Natura-monumentuak. Bakanak, apartekoak edo ederrak direla eta, interes geologikoa 
duten guneak, aztarnategi paleontologikoak eta antzekoak babesteko sortzen dira natura-
monumentuak. 

 

  Babestutako ikusmirak. Edertasuna eta kultura-balioa direla eta, berebiziko babesa dute. 
 

 
6.3.1.2. Babestutako naturaguneak Euskal Herriko legeetan 

 
 
Euskal Herriko legeetan babestutako guneak hiru dira:  
 

  Natura-parkeak. Gizakiaren ustiaketak eta presentziak asko aldatu ez dituen tokiak 
dira. Ikusmiren edertasunak eta ekosistemen izaera erakusgarriak, edota landaredi, 
fauna nahiz eraketa geomorfologiko apartekoak bereizten ditu. Hala bada, herri-
agintaritzaren aldetik lehentasuneko ekintza-bideak behar dituzte, bi helburu bateratu 
ahal izateko: batetik, natura-baliabideen aprobetxamendu antolatua eta erabilera 
publikoa; eta, bestetik, balio ekologiko, estetiko edo heziketakoak gorde edo berriz 
oneratzea. (Euskal Herriko Natura Babesteko Legea, 14. atala) 

 

 
 

                                                                     Gorbeiako natura-parkea                                                     
 

  Biotopo  babestua. Oinarrizko legeetan, natura-erreserba, natura-monumentu eta 
babestutako ikusmira izenak ematen zaizkien naturaguneak dira. 

 
 
 
 
 
 
 
                           Gaztelugatxeko San Joan                                              Biasteriko aintzirak 
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  Zuhaitz apartekoak. Ezaugarri ez-ohiko edo nabarmenengatik (tamaina, adina, historia, 
edertasuna, kokapena, eta abarrak direla eta) babes berezia merezi duten zuhaitz-aleei 
deritzegu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
                               Bergarako magnolia                                                                 Garaiko artea                  

 
Euskal Herriko Autonomia Erkidegoak badu beste naturagune berezi bat: Urdaibaiko 

Biosferaren Mundu Erreserba. Gune hori ez dago goikoan aipatutako guneen artean. UNESCO-k 
izendatu zuen, eta Euskal Legebiltzarrak naturagune hori erregulatzeko lege berezi bat onartu 
zuen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Urdaibaiko Biosferaren Mundu Erreserba  
 
 
6.3.1.3. Babestutako naturaguneak Elkarte Autonomo batzuetako legeetan 

 
 
Espainiako beste elkarte autonomoek ere sortu dituzte lekuak babesteko figura juridiko batzuk: 

herrialde-parkeak, babes bereziko guneak, natura-erreserba partzialak, natura-erreserba osoak, 
natura-erreserba kontzertatuak, natura-erreserba zientifikoak, hiri-inguruko parkeak, ehiza-
erreserbak. 

 
 

6.3.1.4. Babestutako naturaguneak Nazioarteko Komenioetan 
 
 

Europar Batasunak bi multzotan bereizten ditu naturagune babestuak:  
 

    ZEC. Zaintze bereziko guneak. 
 

           ZEPA. Basa hegaztiak babesteko guneak. 
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Horrez gain, Espainiak beste nazioarteko akordio bi sinatu ditu: 
 

 Biosferako erreserbak. Lurra, itsasaldea edo bi ingurune mota horiek elkartzen 
dituzten natura-ekosistemak edo alterazio txikia izan duten 
ekosistemak babesten dituen akordioa.  UNESCO-k MAB 
programan onartzen ditu. 

                                    

 CITES. Desagertzeko arriskuan dauden animaliak merkaturatzea debekatzeko 
komenioa. 

 

   Ramsarreko Komenioa.  Hezeguneak babesteko komenioa. 
                            
Hitz gutxitan, babestea merezi duten naturaguneak dira etorkizuneko belaunaldientzat ahalik 

eta osoen kontserbatu behar ditugun lekuak.  
 

Jarduerak 
 

1. Munduko  biosfera-erreserbak  zer diren jakin  nahi  baduzue,  honako web orri  honetan 
begira dezakezue: www.unesco.org.uy/mab/marco.html. 

 
2. Hegoamerikan  eta  Erdialdeko Amerikan  biosfera-erreserba  pilo  bat dago. Konproba 

ezazue  www.unesco.org.uy/mab/reser.html web orrian.  
 
3. Begira itzazue www.mediterranea.org/cae/denuncia/ramsar1.htm web orrian Ramsarreko 

komenioaren ezaugarriak. 
 
4.  ZEPA  delakoa  zer den  eta  ZEPA baten ezaugarriak  zeintzuk  diren  jakin nahi izanez 

gero, bisita ezazue www.mma.es/parques/lared/donana/visita/zepa.htm web orria. 
 
 

6.3.2. Zer diote adituek natura-baliabideez ? 
 
 

Atal honetan ikusiko dugu nolako definizioak egin dituzten adituek eta nola nahasten diren  
natura-baliabidearen definizioak eta turismorako natura-baliabidearenak. 

  
Batetik, definizio hau dugu: 

 
Natura-baliabideak dira gizakiak dituen beharrak edo nahiak betetzen dituzten 

naturako elementuak. Gizakiak bereizi egiten ditu elementu horiek naturaren beste 
elementuetatik, eta teknologiaren eta ezagutzaren bidez erabiltzen ditu. 
 

Bestetik, Figuerolak eta Furiok emandakoa: 
 
Natura-baliabideak dira atsedena hartzeko eta turismoa egiteko nahia sortu zituzten 

lehenengo faktoreak; eta, beraz, leku batera jendea erakartzen duten lehenengo faktoreak. 
 

Azterketa zientifikoaren eta teknologikoaren bidez, posible da baliabide “berriak” sortzea eta 
garatzea. Teknikaren bidez gizakiak natura-erakargarri turistiko bilaka ditzake natura-baliabideak. 
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Hau da, klimari, hondartzari, eguzkiari, paisaiari eta haien inguruneei erabilera turistikoa ematea 
lortzen du gizakiak, teknikaren bidez.  

 
Hala eta guztiz ere, gizakiaren teknikak mugak ditu. Natura-baliabideak gehiegi erabiltzeak eta 

berezko naturaren mugak gainditzeak arrisku handiak ekar ditzake, eta kasu batzuetan, natura-
baliabidea desagertzera ere irits daiteke.  

 
Natura-baliabideak hainbat tipologiaren arabera bana daitezke: 
  

             Berriztagarriak eta ez berriztagarriak. 
 

  Eskuragarriak eta eskuraezinak. 
 

        Agorkorrak eta agortezinak.  
 
Ikusten denez, sailkapen mota hauek zentzu ekonomikoa dute. 
 
Ciriacyk eta Wantrupek natura-baliabideak era honetan sailkatzen dituzte: baliabide finko edo 

ez berriztagarriak eta baliabide isurkor edo berriztagarriak.  
 
Natura-baliabideak finkoak dira, kantitate fisikoari dagokionez, era nabarmenean hazten ez 

direnean. Zehatz esateko, baliabide finkoak handitu eta txikitu ahal dira denboraren poderioz, 
baina handitu edo txikitzeko erritmoa oso txikia da, gizakiak erabiltzen ez baditu. Horrexegatik, 
baliabide horien kantitatea ia aldaezina da, gizakiaren eraginik ez badago.  

 
Hala ere, gizakiok baliabide hori, orain, erabiltzen dugun bakoitzean, etorkizunerako gutxitu 

egiten dugu. Teoriak eta errealitateak hala dio, gizakiak baliabide osoa erabili ahal du agortu arte. 
Mota horretako baliabideak honako hauek dira: mineralak, lurra, lurpeko ura, hondartza, paisaia...  

 
Natura-baliabideak isurkorrak edo berriztagarriak dira une desberdinetan erabiltzea posible 

denean; alegia, une jakin batean erabili arren hurrengoan erabiltzeko nahikoa kopuru dugunean. 
Horrek ez du adierazi nahi beti baliabide kantitate bera dugunik. Baliabide isurkorrak zikloka 
aldatzen dira. Mota horretako baliabideak dira honako hauek: eguzki-erradiazioa, haizeak, 
mareak, landaredia, fauna... 

 
Nahiz eta berriztagarriak izan, kasu batzuetan gizakiok agortu egin dezakegu baliabidea. Hori 

dela eta, baliabide berriztagarrietan bi mota bereizten ditugu:  
 

    Gaurko teknikarekin gizakiak ezin dezake aldatu baliabidea agertzeko maiztasuna. 
 

 Gizakiak baliabidea agertzeko maiztasuna handiagotu edo txikiagotu ahal du 
gaurko teknikarekin.  

 
Azken mota horretan, gizakion eraginak zeharo gutxitu lezake baliabidearen berriztatze- 

maiztasuna, baita baliabidea bera erabat desagerrarazi ere.  
 
Aurrekoa ikusi ondoren, argi dago zer diren baliabide agorkorrak eta zer baliabide 

agortezinak. Gaur egun, gizakia baliabideak agortzeko gai da, baina naturak berak ere agor ditzake 
natura-baliabideak; adibidez, paisaia alda lezake. Lurrikarek, sumendien erupzioek, naturak 
eragindako suek... lurra alda dezakete edo fauna ere desagerrarazi.  
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Natura-baliabideak eskuragarriak eta eskuraezinak ere izan ahal dira. Esaterako, itsasaldea 

ezin dugu erosi, legez publikoa baita.  
 
 

6.3.3. Nola erabiltzen ditugu natura-baliabideak? 
 
 
Gune bat leku turistiko bihurtzeko natura-baliabide multzo handia behar dugu han. Hala ere, 

baliabide horien artean, gutxi izango dira turismoa erakartzeko faktoreak, eta  jendea erakartzeko 
gai diren faktore horiek turismo-erakargarri naturalak edo natura-erakargarri turistikoak 
izendatuko ditugu. Gainerakoak, turismoa garatzeko beharrezkoak izan arren, ez dira hura 
erakartzeko gai, eta natura-baliabide soilak izango dira.  

 

     Klima 
 

Natura-baliabideen artean klima dugu garrantzitsuena. Lurralde bateko klima da han 
gertatzen diren fenomeno atmosferikoen multzoa. Kliman eragina duten elementuak 
honako hauek dira::  

 
— Tenperatura. Oinarrizko faktorea da turisten ongizaterako. Tenperaturarik onena 

klima epeletakoa da. 
 
— Presio atmosferikoa. Zikloi- eta antizikloi- eskualdeak bereizten ditu; eta haizea ere 

presio atmosferikoari eta tenperaturari lotuta dago. 
 

— Hezetasuna eta euriak. Mendi-lerroei, presio atmosferikoari eta haizeei lotuta daude. 
Hezetasun handiko klima ez da erosoa turistarentzat, ez eta euri ugarikoa  ere.  

 
— Latitudea. Ekuadorretik hurbil egoteak esan nahi du euriak eta beroa izango ditugula 

seguru asko. Ekuadorretik oso urrun egoteak, ordea, hotza izan dezakegula.  
 
— ...  

     Itsasaldea 
 

— XVIII. mendean, lehenengo bainu-etxeak agertu ziren itsasaldeko herri batzuetan. 
XIX. mendean zehar, uda pasatzeko eskualde bihurtzen dira Mantxako Kanaleko 
herri batzuk,  Iparreko itsasoko leku batzuk, baita Ingalaterrako hiri batzuk ere. XIX. 
mendea bukatzear, Ingalaterran gertatutakoa Italiako eta Frantziako itsasaldeetara 
hedatzen da: Cannes, Niza, Taormina... Gizartearen elitea halako lekuetara joaten zen 
klimarengatik, kostaldeko paisaiarengatik eta talasoterapia-tratamenduengatik. 

 
— XX. mendeko hirurogeiko hamarkadan jende oldeak hasi ziren itsasaldera hurbiltzen, 

hondartzen eta eguzkiaren bila. 
 

— XX. mendeko laurogeiko hamarkadan, itsasaldeak saturatzen hasi ziren, produktuak 
eta instalazioak zahartuta zeudela nabaritzen zen, ingurumena gero eta hondatuago 
zegoen, eta turistek ere motibazio berriak zituzten. Horregatik, ezinbestekoa zen 
natura eta gainerako baliabide turistikoak babestea. Une hartatik aurrera, ez da 
posible izango mugarik gabe haztea, eta produktu turistikoak desberdindu egingo 
dira. Joera horren eredu da Costa Bravako eskaintzaren bilakaera: 
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 Medas   uharteetako   natura-parkea  sortu zuten:  itsasoko landaredia eta fauna 

ikusteko erreserba. Hala, osagarrizko natura-baliabidea erabili zuten eguzki- eta 
hondartza-turismoa osatzeko.  

 
 Horrekin batera, zetazeoak ikusteko itsas bidaiak, itsas arrantza, itsas kirolak... 

eratu zituzten eskaintza turistikoa handitu eta dibertsifikatzeko. 
 

    Landa-ingurunea  
 

Landa-ingurunea zer den esatea oso zaila da. Landa-ingurunean hiri-ingurunean baino 
aldaketa txikiagoak gertatu dira. Landa-ingurunean natura-baliabideek denboran zehar 
asko aldatu gabe iraun dute, eta bertan oso naturagune zabalak ditugu turismorako 
aprobetxatzeko. Horrez gain, ezin dezakegu ahaztu turismo-baliabide historikoak, 
artistikoak eta kulturalak ere baditugula halako inguruneetan. Landa-ingurunean jarduera 
turistikoez gozatzeko era honetako natura-baliabideak behar ditugu: 

 
— Ehiza. Jarduera hau egiteko, beharrezkoak dira hondamendi handirik jasan ez duten 

naturagune zabalak. 
 
— Arrantza. Jarduera hau martxan jartzeko, kutsadurarik gabeko ibaibideak eta lakuak 

behar dira. Horrez gainera, nekazaritzan erabiltzen diren elementu kimikoek 
kontrolpean egon behar dute. 

 
— Animaliak begiztatzea. Normalean hegaztiak ikus ditzakegu, ugaztunak ikustea ez 

baita erreza.  
 

— Paisaia ikustea. Paisaia ikusgarria duten leku horietan lasaitasuna gordetzeko eta han 
etxe berriak ez  eraikitzeko plangintza bat egin behar da. 

 
— Zikloturismoa eta zaldiketa. Jarduera hauetarako landabide egokiak izan behar 

ditugu. 
 

— Bidezidorretatik ibiltzea. Kirol hori praktikatzeko zaindu egin behar ditugu landa 
inguruetako bidexkak. Derrigorrekoa da ibilbide horietan tangak ipintzea, 
kanpotarrek ondo jarrai diezaieten bide horiei.  

 
— Mendizaletasuna. Arestian esan dugun moduan bideak ondo balizatzea da 

garrantzitsuena.  
 
— ...  

 
Landa-inguruneek ez dute ondo jasaten jende oldeak etortzea. Jende oldeak hurbilduz 

gero, landa-inguruneek dituzten natura-baliabideak honda daitezke. Turismo-baliabide 
horiek kontserbatzeko ondo pentsatu behar da zer azpiegitura egitea komeni den; 
azpiegitura gehiegi eginez gero,  baliabide hori agortu egingo da. 

 

     Naturaguneak 
 
Naturaguneak, bakanak direnez,  jende olde handiak joaten dira haietara. Leku horiek 

balio handia dute paisaiaren eta ekologiaren aldetik, eta askotan,  babestuta egon ohi dira. 
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 “Gune babestu” edo “naturagune babestu” kontzeptuak Ipar Amerikako Estatu 

Batuetan agertu ziren XIX. mendean, “Yellowstone” delakoa parke nazional izendatu 
zutenean, hain zuzen ere. Gero, beste herri batzuek gauza bera egin zuten: Austriak, 
Zelanda Berriak, Kanadak, Mexikok, Suediak, Errusiak, Suitzak eta Espainiak. Espainian 
1918. urtean sortu zituzten lehenengo bi parke nazionalak: Covadongako parke nazionala 
eta Ordesa eta Mendi Galduko parke nazionala. 

 
Parke nazional izenekoez aparte, beste izen batzuk asmatzen hasi ziren, naturagune 

babestu motak izendatzeko. Azkenean, izen asko erabiltzen ziren aldi berean, eta nahaste-
borraste handia sortu zen. Horren ondorioz, sailkapen homogeneo bat egitea 
beharrezkotzat jo zen, batez ere, nazioarteko natura-parke babestuen sare bat sortzeko eta 
horiek ondo kudeatzeko.  

 
Natura Babesteko Nazioarteko Batasunak, NBNB, arazo horri aurre egin zion, eta 

honako sailkapen hau onartu zuen: natura-eremu babestuak, gune antropologiko babestuak, 
eta gune historiko edo arkeologiko kalifikatuak. NBNBk antolatutako Parke Nazionalei 
eta Espezie Babestuei buruzko Nazioarteko IV. Kongresuan naturagune babestuak 
kudeatzeko ideia berriak azaldu ziren, eta gune horiek ikuspuntu berri batetik kudeatzeko  
honako helburu hauek jarri ziren: 

 
— Gune babestuak eskualdeko eta nazioko plangintza ekonomikoari lotzea. Horiek 

horrela, etekin ekonomikoaren eta kontserbazioaren arteko erlazioa nabarituko dute 
gune jakin horietan bizi diren komunitateek. 

 
— Gune babestuak lur-eremu handiago baten barnean planifikatzea eta kudeatzea, 

lurraldeko bioplan baten barruan. Hau da, “kontserbazio-irlak” ez sortzeko, gune 
babestuak kontestu geografiko handiagoan sartu behar dira. 

 
— Tokian tokiko erkidegoak kudeaketan inplikatzea. 
 
— Gune babestuek biodibertsitatea zaintzearekin duten lotura agerian jartzea. 
 
— Administrazioaren eta naturaguneak babesteko osagarrizko erakunde pribatuen 

arteko elkarteak sortzea. 
 

Zalantzarik gabe, ikuspuntu berri horiek gune babestuen eta turismoaren arteko 
erlazioak finkatu eta garatu behar dituzte, baina ingurumenaren iraunkortasunaren 
printzipioari lehentasuna emanez, jakina. 

 
Naturaguneak babesteko arrazoi nagusia natura-ondarea kontserbatzea da, eta, helburu 

horren barruan, izaki bizidunen aniztasun genetikoa zaintzea da premiarik handiena, aldi 
berean, gizarte guztiari hartaz gozatzeko aukera emanez. Batzuetan, natura kontserbatzea 
eta hartaz gozatzea ez dira posible aldi berean; hain zuzen ere, horrexegatik ditugu gune 
babestu mota asko. Batetik, baditugu, biodibertsitatea eta natura-balio bakanak edo bitxiak 
hobeto babesteko, gizakia sartzea ia debekatua duten lekuak; bestetik, gizakiek egindako 
jarduerak dauden lekuak ditugu, natura-espezieak babestea eta gizakiak bere jarduerak 
garatzea bateratu ahal baitira hainbat kasutan.  

 
NBNBk gai horri aurre egin zion, eta natura-baliabideak kategoriatan sailkatu zituen. 

Kategoria horietako batzuen barruan beste baliabide mota batzuk ere aurki ditzakegu. Hona hemen 
sailkapena:  
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I. kategoria: natura-erreserba hertsia edo zientzia-erreserba, natura zaintzeko eta natura-

prozesuak batere aldaketarik gabe zaintzeko guneak dira. 
 
II. kategoria: parke nazionalak, natura babesteko eta hartaz gozatzeko guneak dira. Parke 

nazionaletan erabiltze zientifikoa, hezitzailea eta atsegingarria konbina 
daitezke. Normalean, gizakiak eragindako aldaketa handirik gabeko guneak 
dira, eta biztanle gutxikoak.  

 
III. kategoria: monumentu edo lurralde-elementu naturalak, berezko natura-ezaugarri 

bakarrak babesteko guneak dira. 
 
IV. kategoria: habitatak edo espezieak kudeatzeko eskualdeak, habitat eta espezie horiek 

gizakiaren laguntzaren bidez kontserbatzeko guneak dira. Gune horietan 
natura zaintzeko, ezinbestekoa izaten da gizakiak egintza batzuk bere gain 
hartzea.  

 
V. kategoria: turismoa eta babesa batera dituzten lur edo itsasoko paisaia babestuak, 

nekazaritza-, basogintza-, industria- eta turismo-jarduerak dituzten herri 
txikiak izan ohi dira. Adibidez, natura-parke frantziarrak eta Ingalaterrako 
parke nazionalak atal honetakoak dira; Espainiakoak, berriz, II. atalekoak. 

 
VI. kategoria: baliabide-erreserbak, natura-baliabideak era jasangarrian kudeatzeko 

babesguneak dira. 
 
VII. kategoria: erreserba antropologikoak eta biolurralde naturalak, gaurko teknologia 

aparte utzita, ingurunea babestuz bizi diren gizarteak zaintzeko guneak 
dira.  

 
VIII. kategoria: helburu anitzekin kudeatzeko guneak edo baliabideak kudeatzeko guneak, 

natura-ingurunean ura, egurra, baso-bizitza, landak eta aisialdia era  
iraunkorrean ekoizteko guneak dira. Gune horietan, natura kontserbatzea 
jarduera ekonomikoen euskarri da. 

 
IX. kategoria: biosfera-erreserbak. 
 
X. kategoria: mundu-ondarearen lekua.  

 
 

6.3.4. Natura-baliabideak, edozein turismo-baliabide garatzeko ezinbesteko elementuak 
 
 
Orain arte natura-baliabideak turismoa erakartzeko faktore diren heinean aztertu ditugu. Hala 

ere, beste ikuspuntu batetik aztertzea posible da: turismo-baliabideak garatzeko ezinbesteko 
elementu gisa. Turismo-baliabideez gozatzeko, turismo-zerbitzuak behar ditugu ia beti: ostatuak, 
garraioak, jatetxeak.... Baina turismo-zerbitzuak ezin ditugu erabili urik gabe, adibidez, eta ura 
natura-baliabidea da. Hala ere, ura ez da beste turismo-baliabideak martxan jartzeko behar dugun 
natura-baliabide bakarra. Ura ez ezik, beste natura-baliabide batzuk ere kontuan hartu behar 
ditugu:  
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    Baliabide hidrikoak 
 

Baliabide hidrikoak kontuan hartzean, honako galdera hauek egin behar dizkiogu geure 
buruari:  

 
— Zenbateko ur kantitatea dugu gure inguruan, aprobetxatzeko moduan? Baliabide 

hidrikoak txikiak izanez gero, lehorte garaian, ur-hornikuntza ez da nahikoa izango 
gure beharrak betetzeko. Lehorteetan, ur-hornikuntza nahikoa ez bada, normalean 
lurpeko urak erabiltzen dira turismoaren beharrak betetzeko, eta erabiltze horren 
lehenengo ondorioa ura gazi bilakatzea izaten da. Zoritxarrez ez da hori bakarrik 
gertatzen: nekazaritzak, industriak eta beste jarduerek dituzten beharrak ezin izaten 
dira bete, eta jarduera horiek desagertzeko arriskuan jartzen dira.  

 
Batzuetan, beste lurralde batzuetatik ekartzen dugu ura, baina horrek erkidegoen 

arteko istiluak sor ditzake. Arestian aipatutako egoera horien erakusgarri da 
Mediterraneoko kostaldea.  

 
— Nolako erregimena dute gure inguruko ibaiek? Oso garrantzitsua da inguruko ibaien 

erregimena ezagutzea, uholdeak aurreikusteko eta horrelako arriskuen ondorioei 
aurrea hartzeko. Leku horien plangintza egiteko, ezinbestekoa da ibaietako urak 
aspaldian noraino heltzen ziren jakitea. 

 
 Uda guztietan gertatzen dira istripuak antzinako ibaien bazterretan: gaizki 

kokatutako kanpinetan, mendiarroak jaistean... 
 
— Zer-nolako mugimenduak egiten dituzte kostaldeko urek? Itsasoko mareak eta ur-

lasterrak oso ondo ezagutu behar ditugu; hondartzak desagertzeko arriskua izaten 
da, eta horri lotuta turismoa desagertzekoa ere bai. 

 

     Klima 
 

Lurralde jakin bakoitzean klimak izan dituen gorabehera handienak erregistraturik izan 
behar ditugu, bestela arazo larriak izan ditzakegu etorkizunean: zikloiak, lehorteak, 
euriteak, haizeteak... Karibeko kostaldean gero eta kalte handiagoak eragiten dituzte 
zikloiek. 

 

   Geologia eta geomorfologia 
 

Lurralde baten estruktura geologikoa ondo ezagutzeak ohartaraziko digu lurrikarak eta 
sumendien leherketak izan daitezkeen. Geomorfologiak erakutsiko digu ibaien uholdeak, 
lokatz oldeak eta elur oldeak  izan litezkeen. 

 

    Landareak ezagutzea 
 

Landare jakin batzuk leku batean landatu aurretik, jakin behar dugu leku horretan 
bizitzeko egokiak diren ala ez. 

 
 
 
 



Turismo-baliabideak 

 21

6.3.5. Natura-baliabide turistikoen ezaugarriak erakusteko argibide-fitxak  
 
 
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak Turismoaren Gida Profesionalean erakusten dituen 

naturagune babestuen fitxa-ereduei jarraituko diegu: Aralarreko Natura Parkeari buruzko fitxa 
erabiliko dugu adibide moduan. 

 
 
 

ARALAR 
Legezko aitorpena edota izena : Aralarreko Natura Parkea 

Naturaguneak dituen ezaugarrien deskripzio laburra 
 
Gipuzkoako Goierriren (goiko lurrak) 
bihotzean  dagoen Aralarreko Mendizerrak, 
kare-harrizko mendi ederrak eskaintzen ditu, 
guztien artean Txindoki nagusituz. Leizeak, 
iturriak, hustubideak eta lurpeko ur-lasterralak 
sortu  ditu urak kare-harrizko material 
horietan.   
 

 
Akaitz-sastarriko eta Lizarrustiko pagadiek, 
Itaundieta-Liezadiko artadiek, eta Txindokiren 
Iparraldeko harizti misto ederrak ere aipamen 
berezia merezi dute. Batez ere, artzaintzarako (latxa 
ardia) erabiltzen den ingurune honek. Euskal 
Herriko trikuharri-kontzentraziorik handiena 
dauka. 
 

 
Autonomia Erkidegoa: Euskadi edo Euskal Herria 
 
Probintzia, Lurralde Historikoa edo Irla:   Gipuzkoa 
 
Udalerriak: Ataun, Zaldibia, Lazkao, Abaltzisketa, Amezketa, 
Tolosa eta Ernio-Aralarreko Mankomunitatea  
 
Kokapena: Gipuzkoako Lurralde historikoko hego-ekialdean 
kokatutako mendizerra, Nafarroako mugan. Gipuzkoako 
mendigune garrantzitsuenetakoa da 
 
Azalera: Natura-parkea :10.956 Ha. Ez du babes-zona 
periferikorik 
 
Sarbideak: · N-I errepidetik, bidegurutzeak: Alegian, 
Amezketan eta Bedaiorako norabidean; Ordizian, Zaldibia eta 
Larraitzerako norabidean; Beasainen, Ataun eta Etxarri-
Aranatzerako norabidean.  
 
· Nafarroako Lekunberri eta Arakil-Uhartetik, Guarda-etxera eta 
Aralarko San Migelera, ibilgailuentzako bidea. 
 
Parkeko interpretazio-zentroa: · Lizarrustiko 
parketxea, Gipuzkoa eta Nafarroako mugan, GI-120 errepidean. 
Tel.: 943 58 20 32. 
 
· “Mendiak eta Herriak” informazioa: Tel.: 948 51 32 33.  
 
Bestelako zerbitzuak:  · Mahaiz, iturriz, erretokiz eta beste 
hainbat zerbitzuz hornitutako aisiarako 6 gune. 
 
· Abaltzisketako udal aterpetxea.  
 
· Aralarreko Mendizerrako Mendi-ostatua.  

 
 

 
Espainian argitaratutako beste gida turistiko batzuetan naturagune turistikoen ezaugarriak 

erakusteko fitxa-eredu asko ikus ditzakegu. Hona hemen beste eredu bat: (Fitxa betetzeko EAEko 
natura-parke bat erabiliko dugu adibide gisa). 

 
 

AIAKO HARRIA 
 
Autonomia Erkidegoa: Euskadi                                            Probintzia, Lurralde Historikoa edo Irla(k): Gipuzkoa 
 
Legezko izendapena: Natura-parkea 
 
Azalera: 6.143Ha.     Udalerriak: Irun eta Oiartzun 
 
Balioak: Urumea eta Bidasoa ibaien artean “Aiako Harria” mendia bereizten da (Irumugarrieta, Txurrumurru eta 

Erriolbide tontorrak). Interes geologiko handikoa da, izan ere, Euskal Herriko mendigune granitiko 
bakarra eta lurralde honetako material zaharrena da. Parkean bertan azpimarragarriak dira “Urdaburu-
Añarbeko mendi-lerroa”, haren harizti eta pagadiekin, “Landarbadoko leizeak” eta Añarbeko urtegia. 
Mendi-lerroetan menhir ugari aurkituko ditugu, Oianlekukoa da azpimarragarriena. Horrez gain, meatze-
hondakinak eta erromatarren garaitik hona esplotatu diren  meazuloak ere  ikus ditzakegu. 

 
Landaredia: Haritzak, pagoak eta siliziozko haitzetako landare tipikoak. 
 
Fauna: Izokina, desmana, bisoi europarra, saia, sai zuria, mirotza, mokolodia, basakatua, orkatza... 
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Sarbideak: · Bilbao-Behobia autobidean, Oiartzunen eta Irunen ditugu irteerak.  

· GI-3420 errepidea, Hernanitik Goizuetarakoa, natura-parkearen iparraldetik doa; eta Irundik, Belaten 
barrena, Iruñera doan errepidea, parkearen hegoaldetik. Irundik Oiartzuna Ingelesaren Gaztelutik doan 
GI-3454 errepideak, Oiartzundik Lesakara Aritxulegin barrena doan GI-3420 errepideak eta 
Oiartzundik Artikutzara doan GI-3631 errepideak gurutzatzen dute parkea. 

 
Jarduerak 
 
1. Bete ezazue, I. eranskinean dagoen fitxa-eredua erabiliz, “Sierra Nevada” delako 
parkeari dagokion fitxa. “Sierra Nevada” izeneko naturagunearen ezaugarriak Interneten 
edo eskolan ditugun gidetan bila ditzakezue. 

 
2. Bete ezazue, bigarren fitxa-eredua erabiliz, “Ordesa eta Monte Perdido Parke Nazionala” 
delako natura-parkeari dagokion fitxa. Parke horren ezaugarriak interneten edo eskolan 
ditugun gidetan bila ditzakezue.  

 
 

6.4.  ONDARE HISTORIKO, ARTISTIKO ETA KULTURALA 
 

 
6.4.1. Ondare historiko, artistiko eta kulturala estatuko legeetan 
 
 

Estatuak legislazio zabala egin du ondare historikoari eta artistikoari buruz. Legerik 
garrantzitsuena Ondare Historiko-Artistikoari buruzko Legea dugu. Legeak honako atal hauetan 
sailkatzen ditu ondasun higiezinak: 

 
 Monumentuak. 
 Lorategi Historikoak. 
 Multzo Historikoak. 
 Toki Historikoak. 
 Toki Arkeologikoak 

 
Ondare Historiko-Artistikoari buruzko Legeak dioenez, estatuaren eskumen esklusiboak 

honako hauek dira: 
 

 Ondare historikoaren iraupena bermatzea. 
 Ondare historiko-artistikoa handitzea. 
 Espainiako ondare historiko-artistikoa gozatzeko aukerak herritar guztiei erraztea.  
 Espainiako ondare historiko-artistikoa mundu osoari ezagutaraztea. 
 Legez kanpo esportatuko ondasunak berreskuratzea. 
 Gai horiei buruzko informazio teknikoa, zientifikoa eta kulturala beste estatu eta 

nazioarteko erakunde batzuekin elkartrukatzea. 
 
Sailkapen horretan aipatzen diren ondasun higiezinak  Espainiako Ondare Historikoan sartu 

ahal izango dira, eta haiek hobeto babesteko Interes Kulturaleko Ondasuntzat (BIC) hartu ahal 
izango dira. Azken modu horretan aldarrikatutako ondasunen jabeek ezin dituzte haietan kanpoko 
edo barneko lanak egin baimenik gabe. 

 
“Ondare historiko-artistiko” eta “Ondare Nazional” kontzeptuak ez dira berdinak. Ondare 

Nazionala Errege Familiak baino ez du erabiltzen. Ondare Nazionalean dauden ondasunen artean 
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honako ondasun higiezin  hauek ditugu: Aranjuezeko, Orienteko, El Escorialeko eta Zarzuelako 
jauregiak, “Nuestra Señora del Carmen”-eko eliza, Kristoren Komentua... 

 
 
6.4.2. Ondare historiko, artistiko eta kulturala Euskal Autonomia Erkidegoko legeetan 

 
 
Autonomia Estatutuaren 10. artikuluaren 17., 19. eta 20. ataletan aitortutako eskubideak 

baliatuz, Euskal Autonomia Erkidegoak Euskal Kultura Ondareari Buruzko Legea (7/1990 Legea, 
uztailaren 3koa) egin du. Lege horretan Euskal Herriko Kultura Ondarea osatzen duten ondasunen 
oinarrizko definizioak agertzen dira. Hona hemen legeak, atalez atal, hortaz dioena: 

 
 2.1. atala. Kultura ondarea: kultur ondarea osatzen dute balio historikoa, artistikoa, 
urbanistikoa, etnografikoa, zientifikoa, teknikoa edo soziala duten eta, beraz, horregatik 
babesa eta defentsa merezi duten  interes kulturaleko ondasunek.  

 
2.2.a. atala, Monumentua: monumentuak dira, banan-banan hartuta, nolabaiteko kultura-
interesa duten ondasun higigarri zein higiezin guztiak. 

 
2.2.b. atala, Monumentu Multzoa: Monumentu Multzoak dira kultura-batasun bat osatzen 
duten ondasun higigarri zein higiezineko guztiak. 

 
2.2.c. atala, Kulturagunea: kulturagunea da Euskal Herriaren kultura eta biziera-adierazgarri 
nabariei atxikiriko tokiz, ekintzaz, sorkuntzaz, sinesmenez, tradizioz eta iraganeko gertakariz 
osatutako espazioa.  

 
10. atala, zermugatutako kultur ondasunak (sic), alegia, kultura-ondasun kalifikatuak: 
Kultura Ondasun Kalifikatuak dira euskal kultura-ondareko ondasun batzuk, haien 
garrantziagatik edo berebiziko balioagatik, herri-interesaren izenean babestea merezi dutenak 
eta, horregatik,  aitorpen hori hartzen dutenak.  

 
20. ataletik 27. atalera, ondasun higiezin eta higigarriak babesteko neurriak proposatzen ditu 
Legeak. Horrez gain, kultura-ondareen jabeek, kasuan-kasuan, zer-nolako betebeharrak 
dituzten zehazten du.  
 
37. ataletik 42.era, berriz, zermugatutako ondasun higigarrien jabeek dituzten betebeharrak 
agertzen dira:  
 
 

 Ondasun horiek haien osotasunean zaindu behar dituzte. 
 Ondasun horiek ezin dituzte konpondu, itxuraldatu edo eraberritu, Foru-aldundien 

baimenik gabe. 
 Nahiz eta ondasun horiek pribatuak izan, debekatuta dago haiek erraustea. 
 ... 

 
43. atala, arkeologia-ondarea: Euskal Herriko arkeologia-ondarea osatzen dute Euskal 
Kultura Ondareari buruzko Lege honetako 2. atalean aipatutako ezaugarrietarikoren bat izan 
eta metodologia arkeologikoa erabiliz aztertu beharrekoak diren ondasun higigarri zein 
higiezin guztiek. 
 
44. atalean, aurrekoari lotutako beste bi kontzeptu agertzen dira: arkeologia-aldeak eta 
arkeologia-tegiak. Arkeologia-aldeak dira 43.atalean aipatzen diren ondasunak dituzten 
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lekuak; arkeologia-tegiak, berriz, edonork bisitatzeko moduan dauden hondakin multzoak 
eta arkeologia-aztarrenak. 

 
Horrez gainera, ondare etnografikoari, agirizkoari (dokumentalari) eta bibliografikoari 
dagozkien honako definizio hauek eransten ditu Legeak, hurrenez hurren, 51, 55, eta 66. 
ataletan: 

 
Etnografia Ondarea: Etnografia-ondaretzat jotzen dira Euskal Herriaren tradiziozko 
kulturaren agerpide diren ondasun material eta ez-material guztiak. 
  
Agirizko Ondarea: Euskal Herriaren agirizko ondarea osatzen dute historian zehar beren 
eskumenak, egitekoak edo lanak Euskal Herrian garatu dituen edozein administraziok, 
erakundek edo norbanakok egin edo jasotako agiri-sorta interesgarriek, oraingo eta 
geroko jabeak eta kokalekuak edozein direla ere.  

 
Bibliografia Ondarea: Euskal Bibliografia-ondarea osatzen dute informaziorako, 
hezkuntzarako eta ikerkuntzarako, eta, orokorrean, kultura —eta, oso bereziki, euskal 
herriaren kultura— ezagutu eta garatzeko duten balioagatik zaintzea merezi duten 
liburutegiek eta bibliografia- edo hemerografia-bildumek, eta baita banakako nahiz 
sailkako lan literario, zientifiko edo artistikoek ere. Edozein formatutan egon daitezke: 
irarrita, eskuz idatzita edo beste edozein eratan.  

 
 
6.4.3.  Ondare historiko, artistiko eta kulturala beste autonomia erkidegoetan 
 
 

Euskal Autonomia Erkidegoaz aparte, beste autonomia-erkidego batzuek ere beren legeak  
egin dituzte aipatutako gai horiei buruz; adibidez, Katalunian, Madrilen, Kantabrian... Ia kasu 
guztietan estatuak egindako legeek eta autonomia-erkidegoek egindako legeek ez dute elkarren 
arteko kontraesan handirik.   
 
 
6.4.4. Ondare historiko, artistiko eta kulturala nazioarteko hitzarmenetan 
 
 

Natura eta Munduko Kultura Ondarea babesteko UNESCOren Konbentzioak, 1. atalean, 
honako kategoria hauek bereizten ditu kultura-ondarearen barruan: monumentuak, multzoak eta 
tokiak.  
 

 Monumentuak dira historiaren, artearen edo zientziaren ikuspuntutik aparteko balio 
unibertsala duten elementu batzuk, hala nola arkitektura-, eskultura- eta pintura-lan 
monumentalak, arkeologia-egitura edo -elementuak, inskripzioak, haitzuloak eta beste 
elementu edo elementu multzo batzuk. 

 
 Multzoak dira eraikuntza elkartu edo isolatu batzuk, historiaren, artearen edo 

zientziaren ikuspuntutik aparteko balio unibertsala dutenak haien arkitektura edo 
batasunarengatik, edo paisaian era berezian integratuta daudelako.  

 
 Tokiak dira historiaren, estetikaren, etnologiaren edo antropologiaren ikuspuntutik 

aparteko balio unibertsala duten elementuak: gizakiak egindako lanak izan daitezke, 
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edo gizakiak eta naturak batera egindako lanak, edo eskualdeak, edo arkeologia-
guneak.  

 
Bestalde, konbentzio horren bidez, gaur egun, Gizadiaren Ondare kategoria ematen die 

UNESCOk leku batzuei. Gizadiaren Ondare izendatua izateak  berehalako irabaziak ekartzen ditu 
ondare hori duen lurraldera, programazio turistiko askoren helburu bihurtzen baita.  

 
Historiari dagokionez duten balioarengatik edo arkeologia-gunea izateagatik, Gizadiaren 

Ondare kategoria duten lekuen artean, “Las Médulas” izeneko tokia eta Altamirako Kobak ere 
aipatu ahal ditugu. Monumentuei dagokienez, Kordobako Meskitari eta Valentziako Lonjari  
aitortu die UNESCO-k Gizadiaren Ondare kategoria. Une honetan, Euskal Autonomia 
Erkidegoan ez dugu izendapen hori duen monumentu bat ere. Espainian, berriz, leku askok  dute 
izendapen hori.   

 
Gizadiaren Ondare diren hirien artean Cuenca, Teruel eta Santiago Konpostelakoa ditugu. 

Normalean ez zaio hiri osoari aitortzen Gizadiaren Ondare kategoria, alde zaharrari bakarrik.  
 
1985. urtean, Europako Kontseiluko zortzi naziok Europako Ondare Arkitektonikoa 

Zaintzeko Hitzarmena sinatu zuten Granadan. Hitzarmen horrek dio gauza batek, ondare 
arkitektonikoa izateko, honako hiru kategoria hauetariko baten barnean egon behar duela: 
 

1. Monumentuak. Monumentuak dira gizakiak egindako lan batzuk, interes historikoa, 
arkeologikoa, artistikoa, zientifikoa, soziala edo teknikoa dutela-eta, guztiz aipagarriak 
direnak. Monumentu horien instalazioak edo haiek edertzeko elementuak  ere 
monumentu izendapenaren barruan daude. 

 
2. Multzo arkitektonikoak dira interes historikoa, arkeologikoa, artistikoa, zientifikoa, 

soziala edo teknikoa dutela-eta, aipagarriak diren hiri- edo landa-eraikuntza multzo 
homogeneoak.  Eraikuntza horiek nahikoa koherentzia izan behar dute topografikoki 
mugatuak izan ahal izateko. 

 
3. Tokiak. Gizakiak eta naturak egindako lan konbinatuak, zati batean eraikiak, interes 

historikoa, arkeologikoa, soziala edo teknikoa dutenak. Toki horiek nahikoa bereziak 
eta homogeneoak izan behar dute, topografikoki mugatuak izan ahal izateko.  

 
 
6.4.5.  Ondare historiko, artistiko eta kulturala, turismoaren zutabeetariko bat 
 
 

“Ondare” kontzeptua  nabarmen zabaldu da denboran nahiz espazioan. Monumentu isolatutik 
irten eta paisaia naturalera heldu gara. Modu berean, ondasun higiezin eta higigarrietatik ondare 
kontzeptualera heldu gara. Lehen, “monumentu historikoa” zena  orain “gogoratzeko lekua” izan 
daiteke. 

 
Gauzak horrela, argi eta garbi ikusten dugu ondarearen aldeko politikak ere nabarmen aldatu 

direla: aspaldian, ondasunak eraberritu egiten genituen soilik, eta orain kontserbazio integratuari 
buruz hitz egiten dugu. Gaur egun, herri-administrazioek egiten dituzten politikek ondare 
kulturalaren dimentsio ekonomikoari eta sozialari ematen diete lehentasuna. 

 
Ondarea identifikazio-zeinu bilakatu da nazio mailan, baita Europa mailan edo Mundu mailan 

ere (Gizadiaren Ondareak, Europako Ondareak, Europako Ibilbide Kulturalak). Lurralde eta herri 
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mailan ere identifikazio-zeinu da; une honetan ezin gara mintzatu nazio-ondare bakar batez, estatu 
bateko identitate bakoitzak bere ondarea erakuts baitezake.  
 

Hondartza- eta eguzki- turismoaren aldean jende gutxi erakartzen duen turismo mota 
minoritarioa izan arren, gaur egungo turismoaren zutabeetariko bat da kultura-ondareari lotutakoa, 
eta hazteko aukera handiak ditu turismo-industrian. Hala ere,  kultura-turismoak erakartzen duen 
jende kopuru zehatza zenbatekoa den jakin behar dugu beste turismo-eredu batzuekin 
konparatzeko eta turismo mota horren egiazko egoera ikusteko. Ez da erraza, ordea, ondare 
kulturalaren eta turismoaren artean zer harreman dauden zehaztea, gai konplexua baita. 
 

Guk, gaur egun, ez dugu altxor zentzuan hartzen ondare kulturala;  ondare kultural kontzeptua 
asko zabaldu da, eta gizakiak eta naturak egindako edozein lan sar liteke kategoria horren barruan. 
Gainera, kultura kontzeptuaren baitan, denboraren, historiaren, artearen, teknikaren, herri-
kulturaren, etnologiaren... edozein kontzepziok izan dezake lekua. Gizarteak bere kulturaren 
adierazpentzat hartzen ditu horrelako hainbat agerpen eta, horrexegatik, zaindu, zabaldu eta 
kontserbatu egin behar dira. Esan liteke ondarearen eskaintzak gaur egun kultura osoa hartzen 
duela,  hainbeste handitu da azken urteotan monumentuen, museoen eta toki kulturalen eskaintza. 

 
Arestian aipatutako elementu guztiak kultura-ondarearen barnean sartzen baditugu,  esan 

genezake turismo kulturala dela “interes kulturalak eraginda leku batetik bestera joateko edo 
bidaiak egiteko nahia betetzeko kultura-baliabideak erabiliz egiten diren ekintza guztiak.”   

 
Nazioarteko erakundeek beste modu batean definitu dute turismo kulturala: “Normalean bizi 

diren lekutik kultura-leku jakin batera joaten diren pertsonen joan-etorri guztiak”. 
 
Kultura-interesek, gure bidaiaren helmuga zein izango den erabakitzean, leku bat edo beste bat 

aukeratzera bultzatu ahal gaituzte. Helmuga kulturaltzat har ditzakegun elementuen zerrenda 
bukaezina da: museoak, arkeologia-tokiak, monumentuak, hirietako alde zaharrak, ikusmen-
arteak, arte aplikatuak, erakusketa handiak, musika- eta dantza-jaialdiak, erlijio-agerkundeak, 
ibilbideak, folklorea... 

 
Oro har, turismo-baliabide kulturalak euskarri batzuk izaten ditu. Euskarri horien artean 

honako hauek aipa ditzakegu: 
 
1. “Gizadiaren Ondare” izendapena duten ondasunak. UNESCOk figura hori sortu zuen 

balio aparta duten ondasunak babesteko. “Gizadiaren Ondare” aitormenak aberastasun-
iturri bihurtzen ditu ondare horiek. Aitormen horrek publizitatea ematen die, hain zuzen. 
Hala ere, “Gizadiaren Ondare” aitormena izatea ez da doakoa; izendapenarekin batera 
betebehar batzuk ezartzen dira. Hiri, toki, monumentu edo multzo batek  “Gizadiaren 
Ondare” aitormena lortzen badu, honako konpromiso hauek bete behar ditu: turismoa 
garatzeko beharrezko azpiegiturez hornitzea, eta ondare hori mantentzea, eraberritzea eta 
kudeatzea; labur esanda, turismoarentzat probetxagarria izateko moduan zaintzea.  

 
2. Turismo-bide kulturalak. Historian zehar erlijioari eta ekonomiari dagokienez garrantzia 

izan duten bideak dira. Galiziak duen turismo-baliabiderik onena eta nagusiena Donejakue 
bidea da. Baina ez da Espainiako bide bakarra. Sevillatik Astorgaraino Zilarraren Bidea 
dugu. Azken bide hori Salamancatik eta Meridatik pasatzen da, eta Erromatarren garaiko 
galtzada baten gainetik doa. 

 
3. Parke kulturalak. Landa-ondare arkeologikoa babesteko asmoarekin egiten dira parke 

kulturalak, arkeologia-aztarnategia paisaiaren barruan integratuz. Ez ditugu asko 
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Espainian, baina honako hauek aipagarriak dira: “Los Molinos y El Maestrazgo”-ko Parke 
Kulturala eta “Valltorta-Gasulla”-ko Parke Kulturala”. 

 
4. Industria-ondarea. Eraikinak, egiturak, makinak... eta industrializazioaren aztarnak 

gordez edo langintza jakin bati buruzko museoak eginez kontserbatzen da industria-
ondarea. 

 
5. Etnografia-ondarea. Herri-etxeak, artisautzako eraikinak, herri-ondasun higiezinak eta 

lanerako ondasun higigarriak kontserbatzea eta erabiltzea, eta desagertzear dauden 
langintzak eraberritzea dira etnografia-ondarearekin egin behar diren lanak. Herri-
artisautzako lanak, jantziak, betiko sukaldaritza... zaintzea ere beste helburu bat da. 
Etnografia-ondarea hobeto babesteko etnografia-parkeak sortzeko proiektuak ere egon dira, 
Somiedon, kasu. 

 
6. Beste ondare kultural batzuk. Atal honetan herri-jaiak (San Fermin), musika-jaialdiak 

(Donostiako Jazz-aldia), zinema-jaialdiak (Donostiako Zinemaldia), arte-erakusketak eta 
beste kultur baliabide batzuk sartu ahal ditugu. 

 
 
6.4.6.   Kultura-baliabide turistikoen ezaugarriak erakusteko argibide-fitxak 
 
 

Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak Turismoaren Gida Profesionalean erakusten dituen 
kultura-baliabide babestuen fitxa-ereduei jarraituko diegu adibide gisa, Gasteizko Natura 
Zientzien Museoaren fitxa egiteko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jarduerak 
 
1. Bete ezazue, II. eranskinean dagoen eredua erabiliz, Bilboko Guggenheim izeneko 
museoari dagokion fitxa. Guggenheim izeneko museoaren ezaugarriak interneten edo 
eskolan ditugun gidetan bila ditzakezue. 
 
2. Bete ezazue, II. eranskinean dagoen eredua erabiliz, Ziortzako Kolegiatari dagokion fitxa. 
Ziortzako Kolegiataren ezaugarriak interneten edo eskolan ditugun gidetan bila ditzakezue. 
 
 
6.5.  BESTE TURISMO BALIABIDE BATZUK 
 
 

Turismoaren Munduko Erakundeak (TME) emandako turismoaren definizioan aisiak ez ezik, 
negozioek edo beste arrazoi batzuek eragindako bidaiak ere sartzen dira. Orain arte suposatu dugu 

NATUR ZIENTZIEN MUSEOA 
Natur Zientzia Museoa                                         Hiria: Vitoria/Gasteiz 
Kalea: Jesusen otseinak, 24                                 Posta-kodea: 01001 
Telefonoa.: 945 18 19 24      Fax: 945 19 19 32    emaila: mcna@alava.net   

Museoaren ondasunak 
Natura  Zientziei  lotutako  materialak 
erakusten dira hiru arlotan bereizita. 
Solairu batean Geologiari dagozkion 
erakusgaiak daude, eta beste solairuan 
Zoologiari eta Botanikari dagozkienak. 
Erakusgaiak Euskaditik eta munduko 
beste leku batzuetatik ekarri dira. 
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aisia zela turismoa egiteko motibo bakarra, baina TMEaren definizioak zabaldu egiten du turismo-
baliabideen eremua. 
 

Orain arte azaldutakoa bakarrik kontuan hartuz gero, pentsa liteke natura eta kultura izan 
direla turismo-baliabide bakarrak, baina gaur egun turismoa erakartzeko beste baliabide batzuk ere 
baditugu. Turismo baliabide berri horiek bidaia profesionalei lotutako baliabideak izan daitezke 
edo, noski, aisiari lotutakoak ere bai; baina haien ezaugarri aipagarriena da gizakiak egin edo 
egokitutakoak direla guztiak. Hona hemen adibide batzuk:  

 

 Hainbat kirol gizakiak egokitutako espazioetan baino ezin dira praktikatu. Adibidez, 
golfa praktikatzeko ez da nahikoa espazio natural bat izatea, landak egokitu behar dira.   

 

 Aisiarako parkeak. Gizakiak mota askotako parkeak eraiki ditu: parke tematikoak (Port 
Aventura), parke zientifikoak (Futuroscope), jolas-parkeak... 

  

 Kasinoak. 
 

 Kongresu-jauregiak. 
 

 ... 
 
 
6.6. INGURUMENAREN GAINEKO INPAKTUA EBALUATZEKO TEKNIKAK 
 
 

Turismoak ekarritako errealitate berriek zenbait arazo eragiten dituzte gai batzuetan. Gai 
horien artean, honako hauek aipa genitzake: inguruarekiko eragina, leku turistikoaren bizitza-
zikloan duten eragina... Gai horien harian, honako ekitaldiak egin behar izaten dira: gainezka egin 
duten turismo-lekuak berreskuratu, naturan eta landa-herrietan eskualde berriak sortu, kultura eta 
natura kontserbatu... Arazo horiei aurre egiteko eta, beraz, leku turistiko bateko baliabideak ongi 
kudeatu, planifikatu eta ebaluatzeko, teknika berriak ikasi behar ditugu. 

 
Gaur egun, turismoa garatzeko planek derrigorrez hartu behar dute kontuan ingurumena 

babestu behar dela. Horretarako, baditugu  ingurumena ongi kudeatzeko teknikak eta prozedurak, 
eta turismoaren garatze-prozesuan erabakiak hartzeko laguntza teknikoa ere bai. 
 
 
6.6.1.  Ingurumenaren gaineko inpaktua nola ebaluatu 
 
 

Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioa (IEE) ingurumena aurrez zaintzeko neurri bat 
da, eta proiektu baten eta hura garatuko den inguruaren arteko erlazioa hartzen du kontuan. Hitz 
gutxitan, proiektu bat garatuz gero, zer gerta litekeen iragartzeko teknika bat da. Teknika horrek 
proiektuak ebaluatzen ditu, eta ez burututako lanak. Ebaluazio-parametro batzuen bidez  egiten da, 
eta proiektu batek ingurumenean zer eragin izan lezakeen neurtzeko balio du.   

 
Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak 40. atalean azaltzen du IEE 

kontzeptua: “Inguruaren gaineko Eraginaren Ebaluazioa honako hau da: lege honetako I. 
eranskinean dauden plan eta proiektuak gauzatzean ingurumenean sor daitezkeen eraginak 
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balioetsi eta zuzentzeko aukera ematen duten azterketa eta sistema teknikoen multzoa”. I. 
eranskinean, arestian aipatu den moduan, dozenaka plan eta proiektu mota agertzen dira. Legeak 
plan edo proiektu horiei ebaluazio bateratua, banakako ebaluazioa edo ebaluazio sinplifikatua 
aplikatu ahal dizkie, planek edo proiektuek dituzten edukien arabera. 

 
Ebaluazio bateratua egiteko planen zerrendak sei plan bereizten ditu: Lurralde 

Antolamendurako Artezpideak, Lurraldearen Zatiko Planak, Lurraldean eragina duten Arloko 
Planak eta beste edozein plan eta programa. 

 
Banakako ebaluazioa egin behar duten lan eta jardueren zerrendak hogeita bost mota bereizten 

ditu. Mota bakoitzean lan edo jarduera asko egon daitezke. Adibidez, substantzia lehergarriak 
berreskuratzeko edo ezabatzeko instalazioak.  

 
Ebaluazio sinplifikatua egin behar duten obra edo jardueren zerrendak zazpi  lan eta jarduera 

mota bereizten ditu; esate baterako, garraio-azpiegiturako proiektuak.  
 
Europar Batasunak (EB) “Ingurumenaren Gaineko Herri Proiektuen eta Proiektu Pribatuen 

Eraginen Ebaluazioa”-ri buruzko direktiba bat sortu zuen bere legerian. Direktiba horrek 
ohartarazten du ingurumena hasiera-hasieratik kontuan hartzekoa dela. IEE delakoa kontuan 
hartzea ezinbestekoa da nekazaritzan, industrian, energian, garraioetan, turismoan eta lurralde-
garapenean. Turismoari dagokionez, oporraldietarako herriak eta hotel-konplexuak sortzean, 
nahitaez hartu behar dira kontuan IEE delakoak. 

 
Europar Batasunean dauden estatuek beren legerian sartu behar dute direktiba horren muina, 

eta bete egin behar dute, lan, plan eta proiektu bereziak garatzeko orduan. IEE delakoari 
dagozkion gaietan eskumen esklusiboa edo garatze-eskumena duten autonomia-erkidegoek ere 
sartu behar dute teknika hori beren legeria autonomoetan, erabakiak hartzeko unean ingurumena 
kontuan hartzeko.  

 
Espainiako legeetan  turismo-planek eta nekazaritza-planek, adibidez, ez dute Ingurumenaren 

gaineko Eraginaren Ebaluazioa egin beharrik. EAEk eta beste autonomia-erkidegoek, ordea, 
turismo-planen ebaluazioa egitera derrigortzen dute.  

 
Dena dela, Europar Kontseiluak emaniko beste direktiba baten bidez, zabaldu eta handitu egin 

dira IEE delakoa egitera derrigortuta dauden proiektu motak. Adibidez, kostaldea urbanizatzeko 
planek Ingurumenaren gaineko Eraginaren Ebaluazioa bete behar dute plan horiek garatzeko 
autoritateen baimena lortu baino lehenago. 

 
Zer esanik ez, turismoarekin lotura zuzena ez duten beste arlo batzuetako proiektuek ere, leku 

turistikoetan eragina izanez gero, IEE delakoa bete behar dute, normalean. 
 
Badakigu gutxi gorabehera zer den IEE delakoa, baina zer-nolako ondorioak dituen ere aztertu 

behar dugu. Gomez Orearen ustez, hiru ondorio mota bereiz daitezke, IEE delakoa egiten den 
unearen arabera: 

 
1. Onartutako plan orokorraren proiektu zehatzaren ebaluazioak aldaketak baino ezin izango 

ditu proposatu.  
 

2. Proiektu bat onartzeko, baztertzeko edo aldatzeko erabakia IEE delakoa egin ondoren 
hartzen da, nahiz eta proiektua edo plana lehenagotik eginda egon. 
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3. Proiektu edo plan baten lehenengo-lehenengo pausuetatik IEE delakoa aplikatu behar da 
puntu eztabaidagarri guztietan. Horiek horrela, ingurumenari eragiten dioten faktoreak 
plangintza batean ahalik eta lasterren sartzean, ebaluazio mota berri bat sortzen dugu: 
Ingurumenaren gaineko Ebaluazio Estrategikoa (EAE, Evaluación Ambiental Estratégica). 

 
 
6.6.2.  Harrera-ahalmena 
 
 

Ekologian erabili zen lehendabizi “ingurumenaren harrera-ahalmena” terminoa. Turismoan 
harrera-ahalmena aztertzeak erakutsiko digu noiz hasten diren leku turistikoak kongestionatzen. 
Beraz, esan dezakegu harrera-ahalmena dela leku turistiko batean era egokian hartu ahal den 
pertsona kopururik handiena. Harrera-ahalmena neurtzeko, adierazle erlatiboak erabili ohi dira: 
bolumena (monumentu bat bisitatzean, zenbat turista egoten diren denbora-unitateko), dentsitatea 
(hondartza batean zenbat turista dauden azalera-unitateko), leku turistiko batean urte osoan bizi 
direnen eta kanpokoen arteko erlazioa... 
 

Turismoaren Munduko Erakundeak, TMEk, honako definizio hau onartu du: “Bisitarien 
esperientziaren kalitatea era onartezinean kaltetu gabe eta tokiko inguru fisikoa, ekonomikoa eta 
soziokulturala hondatu barik, leku turistiko bat aldi berean bisitatu ahal duten pertsonen 
kopururik handiena”. 
 

O’Reilly adituak harrera-ahalmen turistikoa lau kontzeptutan bereizten du:  
 

1. Harrera-ahalmen fisikoa: leku batek zer neurritan jasan dezakeen turismoa, 
ingurumen-arazoak agertzen hasi gabe. 
   

2. Harrera-ahalmen soziala: leku batean bizi direnek zer neurritaraino jasaten duten 
turismoa, eta turistek zer neurritan jasaten duten elkar. 

 
3. Harrera-ahalmen psikologikoa: zer neurritan jasan dezaketen turistek saturazioa, beste 

leku batera alde egiteko erabakia hartu baino lehen. 
 

4. Harrera-ahalmen ekonomikoa:  noraino garatu ahal den turismoa, gainerako jarduera 
ekonomikoak baztertu gabe. 

 
Ingurumenari dagokionez, harrera-ahalmen kontzeptuak mugatzen du zenbat pertsona egon 

ahal diren leku batean aldi berean, inguru fisikoa eta ekologikoa eta bisita turistikoen kalitatea 
hondatu gabe. Pertsonek aldean eramaten dituzten tresnak, janariak eta jantziak, eta erabiltzen 
dituzten ibilgailuak (itsasontziak, kotxeak...) ere kontuan hartu behar ditugu, askotan gauza horiek 
baitira inguruari kalte egiten diotenak. Harrera-ahalmena kontuan hartzea ezinbestekoa da toki 
babestuetan eta zenbait ondare kulturaletan. Neurririk gabeko bisitak jasanezinak dira, eta itzuli 
ezineko ondorioak ekarri ahal dituzte. 

 
Ordesa eta Monte Perdido izeneko parkea Torlatik bisitatzeko, autobusean eramaten da jendea 

parkearen informaziogunera. Autobus horrek pertsona kopuru zehatz bat eramaten du egun 
bakoitzean, eta ezin du gehiago eraman. Modu horretan bisitak mugatzen dira. Beste toki babestu 
batzuetan bisitatzeko baimena ere eskatu behar da, Asturiasen dagoen Muniellos izeneko erreserba 
zientifikoan gertatzen den bezala, kasu. Beste kasu batzuetan, adibidez, itsas parke naturaletan, 
mugatu egiten da sar daitezkeen itsasontzien kopurua, eta bai urpekarien kopurua ere, itsas fauna 
eta landaredia hobeto babesteko. 
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Kultura-ondare batzuk beste modu honetan ere babesten dira: Altamirako koben eta han  
dauden pinturen kopia egin dute areto batean, egunean jende gutxi eramateko egiazko kobara, eta 
modu horretan koba eta pinturak hobeto babesteko. Egiazko koban, bisitatzeko baimena aurrez 
lortu dutenak bakarrik sar daitezke.  
 

Bisitak ondo kudeatzeak garrantzi handia du hiri historikoetan. Harrera-ahalmena ondo 
neurtzeak eta horren ondorioak praktikan jartzeak laguntzen du jende oldeen bisitek kultur 
ondarean eragindako hondaketei aurre egiten, eta ingurumenaren kalitateari eta hiriaren oreka 
funtzionalari eusten. Jende oldeen etorrerari mugak jartzeko beharrezko neurriak hartu ezean, hiri 
bateko turismoa eta hiria bera ere gainbehera joango dira.  

 
Troitiño adituak hiru harrera-ahalmen bereizten ditu hiri historikoetan: fisikoa, ekonomikoa 

eta soziala. Harrera-ahalmen soziala eta fisikoa lehenago definitu ditugun bezala definitzen ditu 
Troitiñok. Baina harrera-ahalmen ekonomikoa beste era batean definitzen du, esanez harrera-
ahalmen ekonomikoak seinalatzen duela noiz hasten den hondatzen bisitarien esperientzia. 

 
Granadak 2.900.000 bisitari onartzen ditu urte osoan, adituen ustez. Baina ez da komeni 

harrera-ahalmena denbora unitate horren bidez, urtekoa alegia, kalkulatzea, bisitak ez baitira 
erregularrak. Udan, Aste Santuan, Gabonetan... jende gehiegi hurbiltzen da Granadara eta han 
dauden monumentuek kalteak jasaten dituzte. Kasu horretan argi dago, Granadan dauden 
monumentuak bisitatzeko, harrera-ahalmena eguneko kalkulatu behar dela. 
 

Harrera-ahalmena neurtzea ez da erreza, batez ere, zenbaki konkretu bat jakin nahi badugu. 
Horrexegatik, hain zuzen ere, beste ikuspuntu batetik aztertu ahal dugu kontua. Mediterraneorako 
Ekintza Planaren Lehentasuneko Ekintza Programak kultura eta ekonomia integratzen ditu, eta 
bisitariak sartzeko ahalmena ebaluatzen du, kantitateak eta dentsitatea kontuan hartu gabe. Metodo 
horrek  bost egoera proposatzen ditu: 

 
1. Mugarik gabeko garapen askea. 
2. Garapen intentsiboa, baina kontrolpean. 
3. Garapen iraunkorra. 
4. Turismo alternatiboaren garapen zentzuduna. 
5. Turismoarekin lotutako garatze-eredua baztertzea.  
 

Lehenago ikusitakoari jarraituz, turismoak ekarritako etorrera-fluxuak erregulatzeko 
metodorik erabilienak tokian tokiko komunitateek kudeatutako garapen iraunkorrean ezartzen du 
harrera-ahalmenaren muga. 

 
 

6.6.3.  Ingurumen-auditoriak eta ingurumenaren kalitatea ebaluatzeko sistemak 
 
 

Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak (3/1998 Legea, otsailaren 27koa)  
96.2. atalean ingurumen-ikuskapena zer den azaltzen du, eta atal horretan honako hau irakur 
dezakegu: “...hauxe da ingurumen-ikuskapena: jarduera ekonomikoen eta ingurumen-eskakizunak 
betetzearen ingurumen-kudeaketarako sistema borondatez, sistematikoki, objektiboki eta aldizka 
egiten den ebaluazio-prozesua.”  

 
Aipatutako legearen 96.3. atalean ingurumen-ikuskapenaren helburua ezartzen da: 

“Ingurumen-ikuskapenak, poluitzaile-igorpenari (hiriko ur-hondakin kutsagarriak botatzeko 
hodiak), hondakin-produkzioari, lehengai, energia eta uraren kontsumoari eta indarrean dagoen 
ingurumen-legeriaren betetze-mailari dagokien jarduera ekonomikoaren diagnostikoa lortzeko 
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izango dira. Ikuskatutako jarduerak eskatzen den ingurumen-kudeaketa segurtatzeko duen 
ahalmena ere ebaluatuko da.”  

 
96.4. atalean aipatutako legeak dio ikuskapenen emaitzak jendearen esku utziko direla 

ingurmen-deklarazioaren bidez. 
 
Industriak aspaldidanik, eta gero eta gehiagotan, erabiltzen ditu ingurumen-ikuskapenak 

ingurumena hobeto zaintzeko; edo, behintzat, ekoizteko prozesuetan, kalterik ez sortzeko 
ingurumenean.  

 
Industriak kudeatzeko tresnatzat hartzen du ingurumen-ikuskapena eta, tresna horren bidez, 

ingurumena zaintzeko eta eratzeko prozesuen eta ekipoen eta haien osagaien ebaluazio 
sistematikoa, aldizkakoa, objektiboa eta dokumentatua egiten du. Ebaluazio hori ongi egiteko, 
prozesuen kontrolak egin behar ditugu, datu zehatzak ateratzeko. Ikuskapenak egiteak honako 
abantaila hauek ditu: 

 
— Ingurumenaren kalitatea babesten du 
— Tokian tokiko eta lurraldeko legeriak ematen dituen subentzioak lortzeko aukera 

ematen du. 
— Auziak eta gainerako erregulazioak izateko arriskuak txikiagotzen  ditu. 
— Lana sortzeko aukerak handiagotzen ditu. 
— Energia-kontsumoak, hondakin-hustuketak eta uraren kontsumoak eragiten dituen 

gastuak identifikatzen eta gutxiagotzen laguntzen du. 
— Erabakiak hartzeko ingurumenaren datu-baseak sortzen dira. 

 
Turismo-jardueraren kasuan, aldizkako ingurumen-ikuskapenak egiteak ingurumenaren 

gaineko inpaktua  murriz lezake. Ikuskapenak enpresa barrukoak badira, zehaztasuna galtzeko 
arriskua dago. Bestalde, produktu turistikoaren izate konplexuak (zerbitzuez, azpiegiturez eta 
baliabideez osatzen da) eta produktu horrek leku turistikoarekin duen erabateko identifikazioak 
eragina izaten du ingurumen-ikuskapenetan, eta horrexegatik, neurri batean bakarrik dira 
onuragarriak, enpresa turistikoak dauden lekuko ingurumenaren kalitatea ebaluatu ezean. 

 
Herri Administrazioek turismoa eta ingurumena integratzeko programak egiten dituzte herri 

eta lurralde turistikoei laguntzeko. Adibidez, Irla Balearretako gobernuak ECOTUR programa 
garatu du arlo horretan. 

 
 

6.6.4.  Lur-eremuaren babesa 
 
 
Turismo-jarduerak leku jakin batzuetan jende olde handiak biltzeak eta leku horiek harrera- 

muga kritikoak gainditzeak eragin handia du natura-baliabideetan, baliabide horiek era 
intentsiboan erabiltzea eta agortzeraino ustiatzea dakarrelako. Horrexegatik, babesteko premia 
duten lur-eremuen paisaia eta ekologia zaintzeko beharra sortzen da. Babestea merezi duten leku 
horiek ondo mugatzea oinarrizkoa da presio urbanizatzaile gogorrak jasaten dituzten lekuetan. 
Horrez gain, lurralde guztiak arrazionaltasunez administratu eta kudeatu behar dira. Ez da nahikoa 
leku babestuak zaintzea, leku horien inguruko lurretan ere, kontu handiz eman behar dira 
urbanizatzeko baimenak.  
 

Ezaugarri fisikoei, ekologiari, paisaiari eta kulturari dagokienez balio bereziak dituzten lekuak 
ordezkaezinak dira askotan; alegia, hondatuz gero ez dute ordezkorik, eta, horrexegatik, leku 
horietan argi eta garbi ikusten dira babes-politikak. Kasu horietan, hainbat mailatako babes- 
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kategoriak sortzen dira eta, lekuaren babes-maila, han egin daitezkeen jarduerak eta hari eman 
dakizkiokeen erabilerak erregulatzeko arauak ematen dira. Naturagune babestuen sarean 
biodibertsitatea zaintzen duten sistemak sartzea, biotopoak eta habitatak babestu, kontserbatu eta 
mantentzea eta helburu zientifikoak garatzea izaten dira politika horiek ezartzeko arrazoiak. Gune 
babestuek funtzio bi izan ditzakete; batetik, natura- eta kultura-balioak kontserbatzea, eta bestetik, 
inguruetako lur-eremu turistikoetako eskaintzaren kalitatea hobetzea.  

 
Naturagune babestuak eta leku horiek ingurumenaren  kudeaketan  betetzen duten funtzioa 

alde batera utzita, esan behar da herri-administrazioek lur-erreserbak egiten dituztela jendez 
gainezka dauden lekuetan, kostaldean bereziki. Modu horretan, lur-eremu bat leku babestu 
izendatu gabe ere, urbanizazioaren presiotik kanpo utz dezakete herri-administrazioek, eta 
eraikuntzak eta turismo jarduerak egiteko aukerak ixten direnez, leku aske bilakatzen dira.  

 
 

6.6.5.  Paisaia  kudeatzeko  sistemak 
 
 
Alderdi fisiko-ekologikoen eta kulturalen arteko harremanak paisaia sortzen du, eta paisaiak 

turismo-jardueren eta ingurumenaren arteko harremanak biltzen ditu. Paisaia turismoa erakartzeko 
arrazoirik garrantzitsuenenetariko bat denez gero, inguruaren edertasuna, berez, nahikoa arrazoi 
izan daiteke jendea leku jakin batera etortzeko. Zoritxarrez, turismoa garatzeko orduan, zerbitzu 
turistikoak paisaia zoragarriak dituzten lekuetan kokatzeko joera dago; alegia, turismo-zerbitzuak 
ezartzeko kalitatezko ingurune bat bilatu nahian, balio aparta duten lekuak okupatzen dira.  

  
Leku turistikoetan, jendeak gozatzen dituen lekuen eta turismo-zerbitzuak ematen diren lekuen 

artean borroka latza dago. Egoera horrek kontraesan nabarmenak sortzen ditu. Batetik, paisaia 
beharrezkoa da bisitariak erakartzeko; baina, bestetik, ekoizpen turistikoa zabaltzeak paisaiarik 
apartekoenak desagerraraztea ekartzen digu askotan.  

 
Hortaz, paisaiak jende olde handiak erakar ditzake leku batera, baina jende olde horiek behar 

dituzten zerbitzu turistikoak sortzeko espazio zabalak behar direnez, turismoa erakarri duen 
paisaia hori hondatu egin daiteke. Hona hemen zer motatako ondorio kaltegarriak izan ditzakeen 
turismoak paisaia batean:  

 
1. Hondartzetako lehen lerroetan intentsiboki urbanizatzeak eta azpiegiturak jartzeak 

espazio horren elementuei ez ezik, hondartzaren dinamika osoari ere eragiten dio. 
 
2. Mendietako basoak mozteak erosio-prozesu nabarmenak sortzen ditu mendiko lurretan. 

 
3. Hiri historikoek duten harrera-ahalmena gainditu egiten da, eta horren ondorioz 

monumentuek, museoek... eta hiriak berak ere kalteak jasaten dituzte.  
 

Kalte horiez aparte, onurak ere ekarri ditu turismoak: 
 

1. Naturaguneak sortu dira turistak erakartzeko. 
 

2. Oinezkoentzako bideak eta espazioak sortu dira kostaldean eta hirietan. 
 

3. Monumentu batzuk turismoak ekartzen dituen irabaziei esker zaintzen dira. 
 

4. Leku degradatu batzuk berreskuratu egiten dira pertsona guztiek erabiltzeko. 
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Jende olde handiak dituzten Mediterraneoko leku turistiko batzuetan, hiritik hurbil zeuden 
hondakindegien gainean golf-landak egin dituzte, Lloreten, kasu. 

 
Paisaia kudeatzeko, eta han egiten diren jarduerak bermatzeko, kontrolatzeko eta 

administratzeko, honako teknika hauek ditugu, besteak beste:  
 
a. Erabilera murriztea. Toki batera joaten den bisitari kopurua gutxitzen saiatzea da teknika 

honen helburua. Eta, horretarako, normalean, bisita-baimenak exijitzen dira edo bisitariak 
murrizteko beste neurri batzuk hartzen dira. Leku turistiko batera joaten den bisitari 
kopurua gutxiagotzeak bisitaren kalitatea hobetzen duela argi erakutsi dute adituek eta 
ikertzaileek. Bestalde, leku horretako paisaiaren edertasuna gozatzen dutenak gutxiago 
direnez, etekin batzuk gal daitezke, hasiera batean behintzat. 

 
b. Zonazioa. Naturaguneetan instalazioak murriztea da neurri honen muina. Era honetan, 

azpiegiturek landaredian eta faunan duten inpaktua ahalik eta txikiena da. 
 

c. Hezkuntza. Eskualde turistikoaren historia eta gainerako manifestazio kulturalak hobeto 
ezagutzeko, hezkuntza-teknika hauek erabil daitezke: diapositiba-saioak, hitzaldiak, 
eztabaidak eta horiek bezalako beste batzuk. 

 
 
6.6.6.  Turismoa kudeatzeko beste teknika eta tresna batzuk 
 
 
6.6.6.1. Ekoetiketak 
 
 

Europar Batasunak emandako 880/92 Erregelamenduak zehazten du enpresa batek zer arau 
bete behar dituen bere produktu bati “ekoetiketa” delakoa eransteko. Hona hemen betebeharrak: 

  
1. Produktuak ingurumena errespetatu behar du. 
 
2. Produktuaren bizi-ziklo osoko ingurumen-kostuak bere gain hartu behar ditu produktua 

egiten duen enpresak. 
 

Gaur egun, ekoetiketa daraman produktu batek publizitate erantsia lortzen du. Era honetan, 
ingurumena  zaintzeko obligazioa dute enpresek. 

 
 
6.6.6.2. Europar Batasuneko Nekazaritzako Politika Bateratua (NPB) 

 
 
Tradiziozko nekazaritza-praktikek asko laguntzen dute turismoa eta lurra garatzen. Europar 

Batasunak Nekazaritzako Politika Bateratuaren bitartez, dirulaguntza handiak ematen ditu 
aipatutako praktika horiek kontserbatzeko. Beste batzuetan, NPB delakoak emandako 
dirulaguntzei esker, lurrak landatzeari uzten zaio, eta era honetan bertako animaliak eta landaredia 
berreskuratzen dira, jendeak haietaz goza dezan. 
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6.6.6.3. Prezio-politikak 
 
 
Ura eta ura bezalako beharrezko beste baliabideak xahutzeari aurre egiteko, prezio altuen 

politikak erabiltzen dira gehiegizko kontsumoa geldiarazteko. 
 
 

6.6.6.4. Tasa turistikoak 
 
 
Europan, Estatu Batuetan, Kanadan eta beste herri batzuetan, herri-administrazioak tasa 

turistikoak jartzen hasi dira. Leku turistiko bat bisitatzen dutenek ordaintzen dituzte tasa horiek, 
hondartzak, natura-baliabideak eta azpiegiturak egoera onean kontserbatzeko. Hala ere, ez da 
ahaztu behar tasa turistikoak prezioei eragiten diela. 

 
 
6.7.  TURISMO-BALIABIDEEN INBENTARIOA 

 
 

6.7.1. Zer dio legeak turismo-baliabideen inbentarioez 
 
 

Dakigunez, turismoaren gaineko eskumen esklusiboa dute Euskal Autonomia Erkidegoko 
instituzioek, baina Turismoa Antolatzezko Legean (6/1994 Legea, martxoaren 16koa) turismo-
baliabideen inbentarioari buruzko atal bakarra dugu, 47.a atala, hain zuzen ere. Atal horrek dio 
oinarrizko turismo-baliabideak aitortu eta zerrendatu egin behar direla, kasu bakoitzean haiek 
sustatu eta babesteko ezarritako araudiaren arabera. 
 
 
6.7.2. Turismo-baliabideen inbentarioak egiteko metodoak  
 
 
Gure ondare kulturalaren eta gure inguruneetako natura-ondarearen bitartez, aukera dugu barne-
turismoa eta hiri-turismoa bultzatzeko eta betiko turismoa edukitzeko eta zaintzeko. Hala ere, gure 
inguruko herri-administrazioek oraindik ez dute gure ondarearen inbentario osoa egin; turismoa 
gehiago garatzeko, jende gutxik ezagutzen dituen leku interesgarriak kontuan hartu behar ditugu, 
eta han dagoen ondarea inbentariatu behar dugu ohiko bide turistikoetan sartzeko. 
 

Kultura-turismoaren balioa handiagotzeko, ezinbestekoa da marketina erabiltzea. Egiazko 
interes kulturala duten lekuak bultzatzea eta merkaturatzea ez da doakoa, leku horietan bisita 
gehiago izateko eta lekuaren balioa handitzeko, diru-inbertsioak egin behar baititugu lehenago. 

 
Europar Batasunak hiru neurriren bitartez bultzatzen ditu garapen-bide horiek:   

 
—  Kultura-manifestazioak eratzeko laguntzak ematen ditu. 
—  Arte- eta kultura-sorkuntza sustatzen ditu. 
—  Kultura-arloan elkarrekin lan egiteko sareak sortzeko laguntzak ematen ditu. 

 
Turismo-baliabideak sailkatzeko eta inbentariatzeko metodologia ugari dugu, baina bi besterik 

ez ditugu aipatuko: 
 

a) Clawson-en eta Knestch-en metodoak hiru baliabide mota bereizten ditu: 
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Erabiltzailearentzako baliabideak. Atsedena hartzeko lekuak dira, eta erabiltzailea bizi 
den lekuetatik hurbil daude (hiri-parkeak, jolas-parkeak...). Egia esan, 
erabiltzailearentzako baliabideak ez dira egiazko turismo-baliabideak, zentzu 
zehatzean. 

 
Bitarteko jolas-baliabideak. Lehen aipatutakoak baino leku handiagoa hartzen dute 
baliabide hauek, eta erabiltzailea bizi den lekutik baliabideak dauden lekura joateko 
derrigorrezkoak dira desplazamenduak. Multzo honetakoak dira Ingalaterrako 
parkeak, Espainiako eskualde babestuak, naturagune bereziak... 

 
Baliabideetan oinarritutako atsedena eta aisia. Ekologiari edo paisaiari dagokienez, 
balio bereziko lekuak dira. Leku horiek hirietatik guztiz aparte daude. Leku horiei 
ematen zaien erabilera  kontrolatu egin behar da. 

 
b) Amerikako Estatuen Erakundeak AEE asmatutako sailkatze-metodoak bost baliabide 
mota bereizten ditu: 

 
Naturaguneak. Haietan dauden ekipamenduak eta instalazioak alde batera utzita, 
paisaiari dagokionez, berezko balioa duten lekuak dira. Animaliak, landak, ehiza eta 
arrantza ere naturagune horien baliabide osagarriak dira. 

 
Museoak eta historia-manifestazio kulturalak. Balio artistikoa, historikoa eta 
monumentala duten kultura-baliabide guztiak dira atal honetako baliabideak. 

  
Folklorea. Herriak dituen ohiturak, tradizioak eta kultura-ondasunak dira folklorearen 
muina. 

 
Bakanak edo apartak direla-eta, interes turistikoa duten gaurko egite tekniko, artistiko 
eta zientifikoak. 

 
Turistak erakartzeko gai diren manifestazio eta gertaera programatuak. 

 
 
6.7.3. Turismo-baliabideen inbentarioa  praktikan 
 
 

Baliabide turistikoen inbentarioak turistak erakartzeko edo erakarri ahal izateko baliabide 
naturalak, kulturalak eta beste mota batzuetakoak biltzen ditu zerrenda zehatz eta sailkatu batean. 
Haiek erabiltzeko aukera dagoen ala ez jakiteko, turismo-baliabide bakoitzaren potentziala 
ebaluatu behar da.  
 

Turismo-baliabide bakoitza bere egiazko izenarekin edota ohiko izendapenarekin identifikatu 
behar dugu, baita dauzkan ezaugarri nagusienekin ere. Turismo-baliabideak leku jakin batean 
daudenez gero, ahalik eta zehatzen esan behar dugu non dauden. Era honetako datuak eman behar 
ditugu posible den neurrian: herria edo hiria, kalea eta kaleko zenbakia, hara joateko errepideak 
eta bideak... Horrez gainera, leku edo gauza erakargarri hori zer ordutan bisitatu litekeen esateak 
garrantzi handia du. Datu horiek guztiak eman ezin baditugu, zer herritan dagoen edota bertara 
heltzeko modurik errazena zein den agertu beharko dugu gutxienez.  
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Naturan aldizka ikusten diren fenomenoez ari bagara, aurreko paragrafoan aipatutako 
argibideez gain, fenomenoa zer alditan edo egunetan, edota egunean zenbat aldiz ikus daitekeen 
adierazi behar dugu.  

 
Kultura-erakustaldiak, jaiak, musika-jaialdiak, erlijio-prozesioak edo antzekoak badira, 

honako datu hauek azaldu ahal ditugu:  herria edo hiria, non den ikuskizuna edo nondik nora doan 
ibilbidea, data... Posible bada, herriko edo hiriko plano bati erantsita eman ahal ditugu datu horiek. 

 
Datu horiek guztiak ahalik eta era homogeneoenean aurkeztu behar ditugu, eta ordenatuta 

egon behar dute  ondo ulertzeko moduan. 
 

Argibideak hobeto ulertzeko eta datu horien bilaketa errazteko, aurkibidea izan behar du 
inbentarioak. 
 
 
6.7.4.   Turismo-baliabideak identifikatzeko eta ebaluatzeko pausuak 
 
 

Leku bateko turismo-baliabideak inbentariatzeko, derrigorrezkoak dira bi pauso. Batetik 
baliabideak identifikatu behar ditugu, eta, bestetik, baliabide bakoitza banan-banan ebaluatu behar 
dugu. 

 
Lehenago, 6.3.2 atalean, zehaztu dugu zer gauza hartu behar ditugun kontuan turismo-

baliabideak ebaluatzeko. Ebaluatzeko modu horri aldaketa txiki batzuk egingo dizkiogu, 
ebaluatzeko prozesua pausoz pauso egiteko: 

 
1. Identifikazio-fasea: baliabidea geografikoki kokatzen da fase honetan.  
 
2. Balorazio kuantitatiboaren fasea: pauso honetan zenbat baliabide dugun kontatzen da. 
 
3. Balorazio kualitatiboaren fasea: fase honetan neurtuko da baliabidea zer egoeratan dagoen 

eta zer neurritan izan daitekeen erakargarri. 
 
4. Sarbideak aztertu eta egokitzeko fasea: fase honetan baloratzen da baliabide jakin batera 

nola heldu, baliabide horren ingurua zer egoeratan dagoen eta inguru hori egokitzea 
beharrezkoa den ala ez. 

 
5. Iradokizunen fasea: fase honetan, aurreko faseetan kontuan hartu ez diren ideiak 

proposatzen dira.  
 
Bost pauso horiekin leku batek dituen turismo-baliabideen balorazio globala egiten dugu. 

Balorazio globala egin ondoren, puntuazio bat emango diogu turismo-baliabide bakoitzari,  
turismo-merkatuaren eskaria kontuan hartuz. Hona hemen puntuazioen ezaugarriak: 

 
4 puntu = Oso balorazio ona. Baloratutako baliabidea, berez, estatuko eta nazioarteko turistak 

erakartzeko gai da. 
 
3 puntu = Balorazio ona. Estatuko turistak erakarri ahal ditu baliabideak. 
 
2 puntu = Balorazio ez ona ez txarra. Autonomia-erkidegoko turistak bakarrik erakarriko  ditu 

baliabideak. 
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1 puntu = Balorazio txarra. Balorazio honek erakusten du baliabideak ez duela turistarik 
erakartzen, egoera txarrean dagoelako edota ezezaguna delako.  

 
 

Jarduerak 
 
1. Egin ezazue, III. eranskinean dagoen fitxa-ereduari jarraituz, zuek aukeratutako herri 
bateko inbentario orokorra, lau turismo-baliabide aztertuz. Herri horretako turismo-
baliabideak Interneten edo eskolan ditugun gidetan bila ditzakezue. 
 
2. Egin ezazue, IV. eranskinean dagoen ereduari jarraituz, aurreko ariketan aztertutako 
turismo-baliabideren bati dagokion ebaluazio-fitxa. Aukeratutako baliabidearen 
ezaugarriak interneten edo eskolan ditugun gidetan bila ditzakezue. 
 
 
6.7.5.  Turismo-baliabideak ebaluatzeko fitxak 

 
 
Inbentario bat egitean, fitxen bidez ebaluatu ohi dira turismo-baliabideak. Hainbat eredu  

daude, baina horietariko bi besterik ez dugu ikusiko. Hona hemen ebaluatzeko fitxa-ereduak: 
 
 
6.7.5.1. Inbentario orokorra egiteko fitxa-eredua 
 
 

Jardueren eta baliabideen inbentario orokorra 
Baliabideak Balorazioa Jarduerak Oharrak 

Baliabidearen 
izena 1 2 3 4 Gaur zer egiten 

den 
 Etorkizunean 

zer egin litekeen 

Etorkizunerako 
beharrezko 

ekintzak  
 

Cabaneseko 
errota 1 2 3 4 

Cabaneseko 
erromatar  

arku 
ezagunaren 

ondo-ondoan 
dago, baina 

gaur ez da ezer 
egiten eta ez da 

ezaguna 
 

Arkutik 
berrogeita 

hamar metrora 
dago, eta 

erakutsi ahal 
izango litzateke, 

baliabide 
osagarri modura 

Kartel bat jartzea 
baino ez da behar 

Lurpeko ura 
ateratzeko errota 

da 

 1 2 3 4     

 1 2 3 4     

 1 2 3 4     
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6.7.5.2. Berariazko baliabideak ebaluatzeko fitxa 
 
 

Berariazko baliabideak ebaluatzeko fitxa 
Baliabidearen izendapena: Donostiako zinemaldia 

Baliabide mota Balorazioa Deskripzioa  
Natura-baliabidea 1 2 3 4 

Monumentuak / Museoak 1 2 3 4 
Folklore / Tradizioak 1 2 3 4 

Gertaera programatuak 1 2 3 4 

Iraileko 2. hamabostaldian egiten da 
4 sekzio ditu 

  ............. 
 

Ebaluatzeko elementuak (1) Balorazioa Baliabide honi lotutako jarduerak  
       Singularitatea 1 2 3 4 

Erakargarritasun globala 1 2 3 4 
Gaurkoak: 

Egoera 1 2 3 4 
Aprobetxamendua 1 2 3 4 

Beste jarduera batzuk: 

Sarbideak  eta  seinaleak 
Sarbideak (2) Balorazioa Hobetzeko ekintzak 

Oinez 1 2 
Errepidetik 1 2 
Beste batzuk 1 2 

 

Seinaleak (2) Balorazioa Hobetzeko ekintzak 
Aparkatzeko lekuak 1 2 
Inguruaren kalitatea 1 2 

 Lurpeko aparkalekuak egin behar dira 

 
Hona hemen (1) zeinuarekin markatutako ezaugarrien puntuazioak: 
 

4 puntu = Oso balorazio ona.  
3 puntu = Balorazio ona.  
2 puntu = Balorazio ez ona ez txarra.  
1 puntu = Balorazio txarra. 

 
Hona hemen (2) zeinuarekin markatutako ezaugarrien puntuazioak: 
 

2 puntu = Egokia.  
1 puntu = Ez egokia 
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6.8.  ERANSKINAK 
 
 
6.8.1. I. eranskina: natura-baliabide turistikoen ezaugarriak erakusteko argibide fitxa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legezko aitorpena edota izena :  
Natura-guneak dituen ezaugarrien deskripzio laburra  
 
 

Autonomia Erkidegoa: 
 
Probintzia, Lurralde Historikoa 
edo Irla:    
 
Udalerriak: 
 
 
 
Kokapena: 
 
 
 
Azalera: 
 
Sarbideak: 
 
 
 
 
 
Parkeko interpretazio-zentroa: 
 
 
 
Bestelako zerbitzuak: 
 
 

Argazkia 
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6.8.2. II. eranskina: kultura-baliabide turistikoen ezaugarriak erakusteko argibide-fitxak  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kultura-ondasunaren izena:                                                 Hiria edo herria:  
Kalea:                                                                                      Posta-kodea:  
Telefonoa:                                Fax:                                       emaila:  
Kultura-ondasunaren ezaugarriak 
 

Argazkia 

 
Kultura-ondasunaren izena:                                                 Hiria edo herria:  
Kalea:                                                                                      Posta-kodea:  
Telefonoa:                                Fax:                                       emaila:  
Kultura-ondasunaren ezaugarriak 
 

Argazkia 
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6.8.3. III. eranskina: turismo-baliabideen inbentario orokorra egiteko fitxa-eredua  
 
 
 

Jardueren eta baliabideen inbentario orokorra 
Baliabideak Balorazioa Jarduerak Oharrak 

Baliabidearen 
izena 1 2 3 4 Gaur zer egiten 

den 
 Etorkizunean 

zer egin litekeen 

Etorkizunerako 
beharrezko 

ekintzak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4     

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4     

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4     

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4     

 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4     
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6.8.4. IV. eranskina: berariazko baliabideak ebaluatzeko fitxa-eredua 
 
 

Berariazko baliabideak ebaluatzeko fitxa 
Baliabidearen izendapena:  

Baliabide mota Balorazioa Deskripzioa  

Natura-baliabidea 1 2 3 4 

Monumentuak / Museoak 1 2 3 4 

Folklorea / Tradizioak 1 2 3 4 

Gertaera programatuak 1 2 3 4 

 

Ebaluatzeko elementuak Balorazioa Baliabide honi lotutako jarduerak  

Bakantasuna 1 2 3 4 

Erakargarritasun globala 1 2 3 4 

Gaurkoak: 

Egoera 1 2 3 4 

Aprobetxamendua 1 2 3 4 

Beste jarduera batzuk: 

Sarbideak  eta  seinaleak 
Sarbideak Balorazioa Hobetzeko ekintzak 

Oinez 1 2 

Errepidetik 1 2 

Beste batzuk 1 2 

 

Seinaleak Balorazioa Hobetzeko ekintzak 

Aparkatzeko lekuak 1 2 

Inguruaren kalitatea 1 2 
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8.1.  SARRERA 
 

 
Gizakiek egiten dituzten jarduera guztietan elementu zentrala da ingurumena. Turismo-

jardueran ere bai. Izan ere, produktu turistikoen multzoan sartzen ditugun hainbat ondasun 
ingurumenekoak dira edo natura-sistematik datoz. Ingurumeneko ondasun askok ezaugarri berezi 
bat dute: ezinezkoa da haiek desplazatzea, hau da, ezin dira mugitu.   

 
Lurralde-antolakuntza erabiltzen da, alde batetik, eskualde turistikoak mugatzeko eta nola 

zabalduko diren aurreikusteko, eta, bestetik, turismo-ostatuak erregulatzeko eta haien kopurua zer 
neurritan haziko den kalkulatzeko. 

 
 Turismo-administrazioek eskaintza turistikoaren kalitatea hobetzeko neurriak hartu behar 

dituzte, batez ere, honako arlo hauetan: ekipamenduan, azpiegituretan eta hondatutako leku 
turistikoak berreskuratzeko jardueretan. 

 
Negoziatzea ezinbestekoa da lurralde-antolakuntza ona egiteko. Tokiko administrazioek eta 

enpresarien erakundeek negoziatu eta oinarrizko kontsentsuak lortu behar dituzte, leku turistikoak 
babesteko eta etorkizunean berdeguneak izateko lur-erreserbak sortzeko.   

 
Sektore turistikoak  ahalegindu behar du ingurumenaren eta turismoaren arteko oreka hobetzen 

eta herri-administrazioak gai horretaz kontzientziatzen.  
 
Leku turistiko bat garatzeko eta indartzeko ezinbestekoa da oinarrizko azpiegitura egokiak 

izatea. Leku turistikoetan, arreta berezia merezi dute aireportu-azpiegiturek, errepide-sareek, ur-
hornikuntzak eta ur-arazketak.  

 
60ko hamarkadan Espainian ezarri zen turismo-ereduak ohiko abantailak aprobetxatzen zituen: 

klima, itsasoa, prezio merkeak, turismo-lekuetarako sarbide errazak, toki askotako ohituren 
exotismoa... Garai hartan, Espainiako turismo-ereduan eskaria eta eskaintza etengabe hazten ziren, 
eta Espainia munduko lider turistikoen artean kokatu zen. Hala erakusten dute, behintzat, 
hamarkada hartan bildutako datuek. Turismo-jarduerak oso garrantzi handia hartu zuen gizarte-, 
ekonomia- eta lurralde-arloetan. Hala ere, denak ez ziren abantailak; turismoaren hazkunde ero 
hark hainbat arazo eta desoreka eragin zituen turismoa erakartzen duten elementu nagusietan: 
naturan eta ingurumenean.  
 

Ordutik aurrera, turismo masiboa harrera-ahalmenaren gainetik hazi da Espainian, argi eta 
garbi, batez ere Mediterraneoko kostaldean eta irletan. Horren ondorioz, aipatutako lurraldeek 
galdu egin dituzte erakargarri turistiko batzuk. Epe laburrean hazi nahia, etxegileek turismoa 
instrumentalizatzea, lurralde-plangintzarako erregulazio egokia ez izatea eta garatze orekatuaren 
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printzipioei jarraitzen dien kudeaketa-sistema baten falta izan dira hainbat lekuk jasandako 
kalteen, eta leku horiek duten irudi negatiboaren, errudun.  
 

Hala eta guztiz ere, laurogeiko hamarkadatik aurrera hainbat aldaketa izan dira: eskariaren 
joerak eta motibazioak aldatu dira, turistek kalitate hobeko produktuak edota zerbitzuak eskatzen 
dituzte, eta, azkenik, tokian tokiko komunitateek ere natura oso-osorik zaintzeko eta naturaren 
baliabideei balio handiagoa emateko beharrizana ikusi dute. Eta horrek guztiak lagundu du 
turismoaren eta ingurumen-babesaren arteko harreman sinergiadunak sortzen. Jakina, bide hori 
hartzeko orduan, eragin handia izan dute nazioarteko erakundeek egindako gomendioek eta 
araudiek (Mediterraneoko Ekintza Plana, Brundtland-ek egindako Txostena, Rioko Batzarra, 
Turismo Iraunkorraren Gutuna...), planifikatzeko eta kudeatzeko teknika berriek, lan-metodologia 
berriek eta kultura-identitatea eta ingurumena defendatzen dituzten taldeek egindako presioak. 
Turismo-politika parametro kualitatiboagoetara eramatea da gaurko helburua; horrela, garapen 
soziala eta ekonomikoa ingurumen-orekan oinarrituz, turismoa onuragarria izango da natura- eta 
kultura-baliabideak kudeatzeko. 
 
 
8.2. HIRIGINTZA 
 
 

Turismoa hiri-antolakuntzaren ardatz estrategikoa da. Hirigintza-politikak bisitarien nahiak 
betetzeko eskaintza lehiakor bat sortu behar du, eta hirian bizi direnen ongizate-maila hobetzen eta 
hiria bera garatzen lagundu behar du. 

 
Hiritarrek kultura-gaiez gero eta interes handiagoa izateak eta hiri-espazioa era askotan 

erabiltzeko joera nagusitzeak hirian produktu turistikoak biltzea ekarri du.  
 
Hiria ez da turismo-helmuga konbentzionala. Hiri bakoitza hiri- eta metropoli-turismoko 

produktuen eskaintza konplexu bat da. Eskaintza horren funtsezko elementuak hiriko instalazioak 
eta ekipamenduak dira.  

 
Bi kategoria nagusi bereizten ditugu hiriko turismo-instalazioetan: 
 

 Ekipamendu primarioak. Hiriak turistak erakartzeko duen gaitasunarekin zuzen-
zuzeneko lotura duten osagai materialak dira.  

 
 Ekipamendu sekundarioak. Ostatuak, hotelak, jatetxeak, dendak, garraioak eta hiri-

animazioa dira. 
 

Ekipamendu primarioak honako hiru atal hauetan sailka daitezke: 
 

 Kultura-erakargarriak: museoak, eraikinak, monumentuak, akuarioak, planetariumak...  
 

 Erakargarri profesionalak: kongresu-jauregiak, batzar-aretoak, feriak, erakusketa-gelak, 
areto espezializatuak...  

 
 Jostetako erakargarriak: kirol-instalazioak, ikuskizun-gelak, jolas-parkeak, edonolako 

gertaerak, zentro komertzialak... 
 

Nahiz eta, normalean, kultura-erakargarriak aisia-turismoarekin lotuta egon eta erakargarri 
profesionalak negozio-turismoarekin lotuta egon, ekipamendu sekundario gehienak, eta jostetako 
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erakargarri gehienak ere, batari zein besteari lotu ahal zaizkio: aisia-turismoari edo negozio-
turismoari. 
 

Ekipamenduaren kokalekuak, hura erabiltzen den garaiak eta haren tamainak baldintzatuko 
dute ekipamendu bakoitzak hiri jakin batean beteko duen papera. Aisiaren ikuspuntutik, hiru 
modu hauetan ikus dezakete hiria turistek: 
 

 Hiria, bere itu, nodo eta kaleen bitartez, kultura eta historia ulertzeko espazio bezala. Hiri 
historikoa (edo hiriak duen osagai historikoa) da dimentsio eta eduki aldakorrak dituen 
egiazko espazio kultural bat osatzen duten elkarri lotutako hainbat osagairen multzoa. 
Hiriak dituen osagaien artean, historia ulertzeko espazio batzuk nabarmentzen ari dira 
gero eta gehiago: museoak. Horregatik, museoetan instalazio berriak egiteko inbertsio 
galantak egiten dira. Batzuetan, hiriari bizitza berria ematen eta espazio degradatuak 
herritarrentzat berreskuratzen laguntzen dute instalazio berri horiek. Madrilen, museoez 
arduratzeaz gain, eduki kulturala erantsi diete metropoliak dituen turismo-produktuen 
eskaintzaren oinarrizko beste elementu batzuei ere: feriari, kongresu-jauregiari eta eszena-
espazio berriei.  

 
 Hiria ekipamendu berezietan aisia-zerbitzuak kontsumitzeko eta ondasunak erosteko 
espazio bezala. Hiriak ez dira lan egiteko eta bizi izateko lekuak soilik: aisia-leku bilakatu 
dira. Izan ere, edonon agertu dira aisiarako ekipamenduak eta ekipamendu komertzialak 
(hiri barneko jolas-parkeak, shopping malls direlakoak, polo multifuntzionalak), eta, aldi 
berean, eszena-espazio berriak sortu dira horrelako instalazioak kokatzeko. Ezin da ukatu 
hiri baten indar komertzialak turismoa erakartzeko ahalmena duela, eta gero eta 
handiagoa. Are gehiago, gaur egun, berez dituzten funtzio komertzialei aisia-funtzioak 
gehitzen dizkieten ekipamenduak sortzen dira. Kanadan dagoen Alberta probintziako 
West Edmonton Mall-a da, munduan, horren kasurik ezagunena. Jolas-parkeek eta, 
bereziki, parke tematikoek ere bide hori hartu dute. Areago, esan daiteke parke 
tematikoak direla Europan hiri- eta metropoli-turismoaren osagai berriak (gogoan izan 
Sevilla hiriak Irla Magikoa delako espazioaren alde egindako apustua). Beste kasu batzuk 
ere aipagarriak dira: Port Aventura parke tematikoak bere inguru hurbilean du Bartzelona 
metropoli handia. Disneyland Paris da joera horren adibide paradigmatikoa. 

 
 Hiria interes, jarduera eta aukera multzo jakin batekin (musika-kontzertuak, kirol-
lehiak...) lotutako eskaera kultural batzuk asetzeko espazio pribilegiatu bezala. Kultura ez 
dira monumentuak bakarrik. Salzburgok —Mozart-en bizitzari lotutako hiriak— edo 
Cabourg-ek —Proustek uda batzuk pasatu zituen hiri frantziarrak— berezitasun historiko 
eta kultural batean oinarritu dute beren arrakasta turistikoa, eta ez beren balio 
monumentalean. Festibal edo jaialdiek aukera handiak ematen dizkiete halako jarduerak 
eratzen dituzten hiriei: gogoan izan nolako garrantzia duen musika-jaialdiak Bayreuth 
hirian, antzerkiak Avignon-en, zinemak Donostian, folkloreak Edimburg-en edo komikiak 
Angulème-n. Gertaera horiek eragin nabarmena izaten dute turismo-merkatuan. 

 
Bestalde, aisia-jarduerez gainera, hiriak merkatu turistiko profesionala (kongresu-turismoa, 

kasu) erakartzeko beste faktore batzuk ere garatzen ditu. Herri-administrazioek lehentasuna 
ematen diete bilerak (erakundeenak, instituzioenak, enpresenak...) egiteko instalazioei, metropoli-
turismoa garatzeko ezinbesteko oinarria direla pentsatzen baitute. Hiriak era horretako 
instalazioak eraikitzeko lehia bizian sartu dira, ekipamendu modernoenak eta sofistikatuenak 
zeinek izango, askotan, halako inbertsio batek dituen kostuei erreparatu gabe. Gainera, ez da 
gauza erraza kongresu bat antolatzea, kongresuak eta bilerak aurrerapen handiz lortu eta antolatu 
behar dira; gehienetan, egin baino bi urte lehenago. 
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Hiri batetik bestera asko aldatzen dira hiri-errealitatea eta metropoli-turismoaren ezaugarriak. 

Baliabide guztiek ez dituzte aukera berberak ematen. Hiri guztiek ezin dute maila berean garatu 
turismoa eta ezin dituzte era berean kudeatu turismoak sortutako jende-fluxuak. Gaur egun, hiri 
askok arazo handiak dituzte hiria bera saturatuta dagoelako eta trafiko-kongestio handia dutelako; 
beste hiri batzuek, ordea, jende gehiago etortzea nahi dute beren ekonomiak indartzeko. Hiri-
turismoak jende olde handiak erakar ditzake, eta, horregatik, kontuan hartu behar da zer harrera-
ahalmen duten, turismoari dagokionez, hiriak berak, haren osotasunean hartuta, eta hiriaren osagai 
bakoitzak. Gainkarga turistikoko fenomenoak harrigarriak izaten dira hiri batzuetan.  
 

Jarduera turistikoek ondorioak izaten dituzte turismo-zerbitzuak dituzten hiri eta herrietan, eta 
leku horietako biztanleak ondorio horietara egokitzeko, arazo larriak izaten dira, batzuetan.  
 

Turismo-jarduerek era honetako eragin kaltegarriak izaten dituzte hirian: 
 

1. Trafiko-arazoak. Errepideak betetzen dira. 
 
2. Bigarren egoitzak eta ostatu turistikoak direla-eta, hirigunea kongestionatzen da. 

 
3. Hiri-paisaiaren harmonia apurtzen da, hiriguneak eraldatzen direlako edota neurririk 

gabe eraikitzen delako. Sarritan, udalak hiri-antolamendua zuzentzen ez duelako 
gertatzen da hori. 

 
4. Kalteak eta betirako aldaketak jasaten ditu kultura-ondareak: monumentuek, 

museoek, arte-lanek... 
 

5. Pertsonen desplazamenduak edo higikortasun demografikoak eragiten dituen 
fenomenoak eta fenomeno horiek, hirigintzari dagokionez, ekartzen dituzten 
ondorioak. Batetik, aldi baterako biztanleak (turistak) urteko denboraldi jakin 
batzuetan biltzen dira, eta haiei ostatua emateko zailtasunak izan daitezke; bestetik, 
langile asko leku batetik bestera joaten dira turismo-sektorean lana bilatu nahian, eta 
egoera horrek aldaketak (behin-behinekoak edo betikoak) sortzen ditu dentsitate 
demografikoan (baita langile horientzat etxeak eta zerbitzuak egiteko beharra ere).  

 
6. ... 

 
Arestian aipatutako arazoei aurre egiteko, ezinbestekoa da herri-administrazio guztiek eta 

turismoari lotutako sektore guztiek indarrak bateratzea. Hona hemen adituek emandako hiru 
gomendio:  

 
 Herri-administrazioek eta turismo-sektoreak hiriguneetan esku hartzeko desafioa onartu 
behar dute bai hiri turistikoetan, bai “eguzki eta hondartza”-ko helmuga turistiko 
helduetan. Leku turistikoaren kanpo-mugetan ez ezik, leku turistikoaren barnean ere 
egin behar dituzte agente horiek beren egintzak. Hiri barruko erreformetara ere hedatu 
behar dira, berdeguneak eta bide handiak sortuz, lur-eremu berriak kalifikatuz eta 
eraikin zaharrak zeuden lekuan eraiki gabeko guneak eginez. 

 
 Udal turistiko eta kulturalek garapen iraunkorra izateko biderik onena da udalek, 
plangintzaren eta antolakuntza fisikoaren eta estrategikoaren bitartez, zuzentzea hiri- eta 
turismo-jarduerak.  
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 Hiri-inguruan, bat egin behar dute turismoaren antolamenduak eta aisiaren 
antolamenduak. Era horretan, bai bertako biztanleentzako eta bai turistentzako turismo-
produktua izan daiteke hiria. Horrez gain, turismoa eta aisia antolatzean, kontuan hartu 
behar da hiriko biztanleek alde zaharretan bizitzen jarraitu behar dutela, hiriaren 
nortasuna eta erakargarritasuna ez galtzeko. 

 
 
8.3. TURISMOA ETA INGURUMENA 
 
 

Turismoa eta turismo-industriak eskaintzen duen produktua hertsiki lotuta daude natura-
inguruarekin eta gizakiak aldatutako inguruarekin, eta, ondorioz, lekuan lekuko geografiarekin ere 
bai. Beste modu batean esanda, tokiekin eta lurraldeekin erlazionatuta daude, zuzen-zuzen. Horrez 
gainera, ingurumena, berez, garrantzi handiko kapitala da, eta kapital horri balio handiagoa eman 
behar zaio turismo-garapen iraunkorraren bitartez. Horregatik dituzte udal- eta lurralde-
instituzioek turismoa garatzeko eskumenak.  

 
1980. urtean Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA) esaten zuen, 

batetik, ingurumenak neurri handian baldintzatzen duela turismo-jarduera, eta, bestetik, ingurua 
babestea ezinbestekoa dela turismoak sortutako haziera ekonomikoari jarraipena emateko. 
Ingurumenaren kalitatea galtzeak, ordea, geldiaraz lezake turismoak sortutako haziera 
ekonomikoa. 
 

Turismoaren eta ingurumenaren arteko harremanetan, honako fase hauek izan dira azken 
hamarkadotan: 

 
 Berrogeita hamarreko hamarkadan, ingurumenaren eta turismoaren artean ez zen 
inolako konfliktorik sortzen, turismoaren garapena txikia baitzen. 

 
 Hirurogeiko hamarkadan, jende oldeak etortzen hasi zirenez, turismoak egindako 
presioa hazi egin zen garapen turistikoari lotutako natura-eskualdeetan, eta, hamarkada 
horren azken partean, bistaratzen hasi ziren turismoak egiten zituen kalteak. 

 
 Hirurogeita hamarreko hamarkadan, aipatutako kalteak ikusi ondoren, ingurumena 
babesteko kontzientzia garatzen hasi zen, eta lehen gatazkak sortu ziren ingurumenaren 
eta turismoaren arteko erlazioetan. 

 
 Laurogeiko hamarkadan, aurreko hamarkadan hasitako istiluek jarraipena izan zuten. 
Hala ere, aditu batzuek defenditu zuten turismoaren eta ingurumenaren arteko erlazioak 
onuragarriak izan zitezkeela bientzat. 

 
 Hurrengo hamarkadetan ere gatazkak egon dira bi faktore horien artean, baina 
turismoaren eta ingurumenaren arteko harremanak gero eta onuragarriagoak dira 
bientzat.    

 
Ingurumenaren eta turismo-jardueren arteko elkarreraginean, ingurumenean funtsezko 

aldaketak eragiten dituzten faktoreak bi dira: batetik, azpiegiturak eta ekipamenduak, eta bestetik, 
turisten jarduerak.  

 
Azpiegitura turistikoari dagokionez, honako ohar hauek egin behar ditugu:  
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Lehenik, kontuan hartu behar da non kokatzen den zehazki azpiegitura turistikoa. 
Adibidez, ez da arraroa ekologiaren aldetik bereziak diren eremuetan azpiegiturak topatzea, 
hondartza bateko dunetan, kasu.  

 
Bigarrenik, turistei ostatu emateko erabiltzen diren azpiegiturez gain, badira turismo-

baliabideak eta ekoizpen turistikoa handiagotzeko balio duten jarduera multzo batzuk inpaktu 
nabaria izaten dutenak ingurumenean; zenbait natura-baliabideren erabileran eta zenbait 
ekosistemaren kontserbazioan, zehazki. Esate baterako, ur-parkeek edo golf-landek ur asko 
behar izaten dute, eta kirol-portuak eraikitzeak inpaktu handia izaten du itsaso-ekosisteman. 

 
Azkenik, komunikazio- eta garraio-azpiegiturek ere, ingurumen-inpaktua izan dezakete 

hainbat eremu geografikotan. Horrez gain, azpiegitura horiek espazio geografikoa 
estrukturatzen dutenez, naturako erakargarri turistiko jakin batzuetara bidera dezakete turismo-
eskariaren joera eta intentsitatea. 

 
Zerbitzu turistikoak gizakiak aldatutako ingurumenean ekoizten dira, normalean. Zerbitzu-

ekoizpen horrek gizakiak ingurumen naturalean eragindako aldaketak handiagotzen ditu. Turismo-
jarduerak garatzeko, ziurtatu behar da turistak espazio turistikora sartzeko aukera (kanpoko 
irisgarritasuna) izango duela, baita espazio barruan erakargarri turistiko jakin batera sartzeko 
aukera ere (barneko irisgarritasuna). Horrez gainera, beren jarduera burutzeko kondiziorik onenak 
bermatu behar zaizkie turistei, beharrezko azpiegituren bidez. 

 
Hala ere, azpiegiturak egiteko prozesuak, batetik, definitu eta indartu egiten ditu naturak 

emandako erakargarri turistikoak, eta bestetik, erakargarri turistikoak kontsumitzeko aukera 
handiagoak ematen ditu. Baina prozesu horrek beste ondorio batzuk ere baditu: 

 
Lehenik, naturako erakargarri turistikoak eta bestelako baliabideak nola, zer maiztasunez 

eta zer kopurutan erabiliko diren definitzen du.  
 
Bigarrenik, azpiegiturak egiteko prozesu horren bidez, elementu berriak agertzen dira 

eskaintza turistikoan, eta eskaintza bera ugaritzen da. Era horretan, eskualde turistiko batek, 
zerbitzu turistiko jakin batean espezializatzeaz gain, beste erakargarri turistiko batzuk eransten 
dizkie naturak berez eskaintzen dituenei. Horrek aldatu egiten du leku batek turismo-espazio 
edo turismo-lurralde gisa duen perfila. Turismoaren lehenengo garaian, naturak eskainitako 
erakargarriak ziren turistak erakartzen zituen arrazoi bakarra. Gaur egun, eskualde turistikoek 
kapital-hornidura handiagoa eta aisia-jarduera gehiago izaten dituzte beren erakargarritasuna 
indartzeko.  

 
Turismoak eragina izan dezake ingurumeneko zenbait elementutan, eta, bereziki, naturako 

erakargarri turistikoetan. Funtsean, honako elementu natural hauek dira eragin hori jasaten 
dutenak: klima, paisaia, landaredia, fauna, geologia eta ura. 

 
 
8.3.1. Klima  

 
 
Argi eta garbi ikusten da eguzkian eta udako eguraldi onean datzala Mediterraneoko 

kostaldeak II. Mundu Gerraren ostean izan duen arrakasta turistikoa. Beroak erakartzen ditu gero 
eta udatiar gehiago tropiko arteko lurraldeetara. Klima da, turismoa garatzeko zenbait eredutan, 
natura-erakargarria. 

 



Lurralde-antolakuntza 

 10

Besancenot adituaren iritziz, natura-baliabideek dituzten lau ezaugarri ditu klimak. Hona 
hemen laurak : 
 

 Klimak eskaintzen dituen zerbitzuak iraunkorrak edo berriztagarriak dira. Turistek 
erabiltzeak eta kontsumitzeak ezin ditu suntsitu, ez eta murriztu ere, klimak 
eskaintzen dituen onurak. Zentzu horretan, agortezinak dira. Klima ezin da fabrika 
batean ekoiztu; klima, berez, existitzen da, turismo-industriak erabili edo ez erabili. 
Klimak eskaintzen dituen osagai guztiak doakoak dira; klimak ez du preziorik. 
Edozeinek goza ditzake klimak eskainitako onurak, askatasun osoz. Hala ere, klimak 
eskaintzen duena aberastasun ekonomiko bihur daiteke kontsumitzeko erabiltzen 
denean edo, publizitatearen bidez, merkataritza-helburuekin erabiltzen denean eta 
turistek klimaren onurak, nolabait esateko, bereganatu egiten dituztenean.  

 
 Klima ez da berdina Munduko leku guztietan, gainera leku jakin batean ere aldaketak 

izan ditzake, berez, aldagarria baita. Klima urtean zehar, edo urtaro batetik bestera, 
edo egun batetik bestera edo egun berean ere alda daiteke.  

 
 Klima ezin da garraiatu, eta ezin da gorde ere. Horregatik, klima elementu bakana da 

natura-baliabideen artean. Klima batez gozatu nahi duenak klima hori duen lekura 
hurbildu behar du klima horretaz gozatu ahal den sasoian. 

 
 Klima, gizakiari dagokion guztia bezala kontingentea da. Klima ona izatea ez da 

nahikoa leku turistiko baten arrakasta ziurtatzeko. Klima aldez aurretik emandako 
baldintza bat da, hau da, aukera garrantzitsu bat, jakina; baina, beharrezko kondizioa 
izanik, ez da inola ere nahikoa arrazoi, leku batean turismoa garatzeko. 

 
 
8.3.2. Paisaia 
 
 

Naturak emandako turismo-baliabide hauskor, delikatu eta erabilgaitza da paisaia; hala eta 
guztiz ere, paisaia turismo-baliabide baliotsua da. Paisaia eta turismoa elkarren osagarri diren 
errealitate bi dira, baina, batzuetan, paisaiaren eta turismoaren arteko harreman estu hori 
kaltegarria izan daiteke bientzat. Paisaiarentzat, turismo-jardueren eraginez kalteak jasaten 
dituelako, izan ere, oso hauskorra denez, turismo oldeek presio handia eragiten dute haren baitan; 
turismoarentzat, paisaia hondatuz gero, eskaintza erakargarria izango ez delako. Arazoa ez da 
paisaia aldatzea bakarrik: aldaketak azkarrak eta intentsiboak badira, paisaia bera erabat 
suntsitzeko arriskua dago. Batzuetan, aldaketak azkarrak eta intentsiboak izan ez arren, aldaketen 
helburuan dago koska. 

 
Paisaia herri-ondasuna denez, ordaindu gabe erabil daiteke; herritar guztiek laguntza eman 

behar dute paisaia zaintzeko eta kontserbatzeko. Paisaiaren erabilpen turistikoa eragingarria 
izateko, paisaiaren gaineko jarduerak “turismo-espazioa eraikitzeko prozesu” bati jarraitu behar 
dio. Turismo-espazioa eraikitzeko prozesu horren ezaugarriak zein diren eta prozesua nolakoa 
den, turismo-jarduerak behar dituen azpiegituretan eta ekipamenduetan egindako inbertsioek 
nabarmen honda dezakete paisaia, batzuetan.  
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8.3.3. Geologia, fauna eta landaredia 
 
 

Paisaiari forma ematen laguntzen dute geologia-egiturek, faunak eta landarediak. Horregatik, 
zehaztu behar ditugu turismoak geologiarekin, faunarekin eta landarediarekin dituen harremanak: 

 
 Landaredia erakargarri turistikoa izan daiteke leku turistiko batzuetan, baina gero eta 
turista gehiago etortzen badira, turisten jarduerek eta turismo-espazioa handitzeak eragin 
negatiboa izaten dute harengan. Batetik, turistek loreak, zuhaitzak, zuhaitzen fruituak... 
hartzen dituzte; bestetik, ohi denez, ekipamenduak eta azpiegiturak egiteko lurra mugitu 
behar da, eta horretarako landareak kendu egin behar dira. 

 
 Lehengo atalean aipatutakoak faunari ere eragiten dio, landareak eta lurraren egitura 
suntsituz gero, animaliek gal baititzakete beren bizilekuak, bizimoduak, janaria... Beste 
ondorio batzuk ere aipa daitezke; adibidez, turistek egiten dituzten hotsek eragina izan 
dezakete animalien ugalketan edo beste portaera batzuetan.  

 
 Geologiari dagokionez kalte handiena eragiten dutenak azpiegiturak eta ekipamenduak 
egiteko lanak izaten dira, baina, horrez gain, kontuan hartzekoa da turistek uzten duten 
lohikeria ere. 

 
 
8.3.4. Ura 
 
 

Natura-baliabideen artean, ura da arazo gehien ematen duena turismoa garatzeko prozesuetan. 
Arazo multzo hori arrazoi askorengatik sortzen da: urak erabilera asko dituelako, bai turismoan 
bai beste arlo batzuetan, urak hainbat jatorri dituelako eta uraren erabilerak mota askotako 
ondorioak, zuzenak eta ez zuzenak, dituelako (ondorio kuantitatiboak, kualitatiboak, kontrolerako 
azpiegiturei eta kudeaketari dagozkienak, eta uren tratamenduari edo tratamendu ezari 
dagozkienak).  

 
Ura bi eratan erabil daiteke: kontsumitzeko eta ez kontsumitzeko. Batetik, gizakiarekin zuzen-

zuzen lotutako jardueretan erabiltzen da ura: nekazaritzan, industrian, energian, herritarren 
horniduran... Uraren erabilera horiek guztiak lehian daude, ez baitago urik erabiltzaile guztientzat. 
Bestetik, beharrezkoa da ibaietan gutxienezko ur-emaria mantentzea, arrazoi ekologikoengatik 
(ibaiak duen bizitza kontserbatzeko, akuiferoak kontserbatzeko...). 
 

Uraren erabilera horiek elkarren lehian daude, ur gutxi dagoelako. Borroka horrek sortzen 
dituen istiluak konpontzeko bideak bi oinarri ditu: ur-plangintza eta uraren edukitza-erregimenak. 
Turismoa garatzeko prozesuan honako ur-baliabide hauek erabiltzen dira: azaleko urak, lurpeko 
urak eta bainu-urak. Ura ezinbestekoa da, bai turismo-espazioa eraikitzeko fasean, bai 
funtzionamendu-fasean eta bai erabilera-fasean. Beraz, ur-kantitate handiak behar dira, eta, hiru 
kasuetan, kalitate oneko ura izan behar da ia beti. 
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8.3.5. Ingurumen-kalitatea, turismoan ezinbestekoa 
 

 
8.3.5.1. Ingurumen-kalitatea eskariaren ikuspegitik 
 
 

Kontsumitzaileek hainbat arrazoiri erreparatzen diete erabakiak hartzeko orduan. Gaur egun, 
lehenago ez bezala, kontsumitzaileek ingurumen-arazoak ere kontuan hartzen dituzte. Turistek 
badakite nolako inpaktua izaten duten turismo jarduerek ingurumenean eta paisaian. Eta 
ingurumenaren egoerarekin batera, beste elementu batzuek ere, hala nola, zaratak edo 
garbitasunak, zerikusi handia dute turistek bidaia edo egonaldi turistiko batez lortzen duten 
gozamen-mailarekin. Zenbat eta helduagoa eta gastu-ahalmen handiagokoa izan turismo-
merkatua, hainbat eta handiagoa izaten da hark inguruarekiko duen sentikortasuna. Horregatik, 
ingurumen-balioen garrantziaz kontzientzia handiena duen eskaria kualifikatuena izaten da, baita 
harrera-lekuetarako interesgarriena ere. 
 

Eskaerak ingurumenaren kalitateari ematen dion garrantziak behartzen gaitu ingurumena eta 
paisaia planifikatzera eta kudeatzera, bai instalazio eta ekipamendu turistikoetan, bai berez 
produktu globalak diren helmuga turistikoetan. Horren ondorioz, honako ekintza hauek martxan 
jarri behar dira: hondartzen kalitatea hobetu, hiri turistikoetan hiri-eszena atondu, zaratak 
kontrolatu, urak birziklatu, hondakin solidoak kontrolatu, espazio hondatuak berreskuratu ... 
Lurralde eta udal jakin batzuetan, enpresentzat eta lekuentzat egindako kalitate-programetan 
sartzen dira ekintza horiek; funtsean, ingurumen-kalitatearen gaineko kezka horri esker, turismo-
produktuak egokitu egiten dira kontsumitzaileek, beren aukera egiteko orduan, oso aintzat hartuko 
duten aspektu batean. 
 

Ingurua babestearen aldeko kontzientzia horrek turismoa sustatzeko kanpainetan hedatzen ari 
diren eskaintza berriak martxan jarrarazi ditu, kontsumitzaileek tokian tokiko identitateari eta 
naturari lotutako produktu turistikoak eskatzen baitituzte, gero eta gehiago. Ezin da ukatu 
ekoturismoak, natura-turismoak eta turismo berdeak gora egin dutela nabarmen, eta turismo mota 
horiek zifra ekonomikoetan izan duten hazierak garbi erakusten du hori. Arrazoi materialek 
(errenta-mailak, garraioek, turismo-formula alternatiboek, turismo-jarduera gero eta gazte 
gehiagok gozatzeak...) eta kulturalek (ekologismoa hedatzeak, naturatik hurbil egoteko nahiak...) 
sustatzen dute aipatutako turismo mota. Turismo mota berri horiek ostatu mota berriak eta 
produktu turistiko berriak sortzea ekarri dute. Beraz, gauza erakargarriak dituzten lekuetan, tokiko 
turismoa garatzeko aukera berri bat dira turismo mota horiek, beti ere bisitarien etorrera 
arrazionaltasunez kudeatuz gero, eta erakartzeko lekuak era egokian antolatzeko gai izanez gero. 

 
 

8.3.5.2. Ingurumen-kalitatea turismo-eskaria kudeatzen duten operadoreen ikuspegitik 
 
 

Kontsumitzaileek ingurumena gozatzeko nahia erakusteak naturari eta espazio ez masifikatuei 
lotutako eskaintza berriak sortzera bultzatu ditu operadoreak eta handizkako bidaia-agentziak. 
Gaur egun, gainera, bidaia-agentzia batzuk espezializatu egin dira, eta horrelako produktu berriak 
sortzen dituzte bakarrik. Baina ingurumenaren zaintzak eta turismoak bat eginda joan behar dute 
edozein motatako helmuga turistikoetan (kostaldean, landa-ingurunean, hiri historikoetan), eta 
leku batzuek kontzeptu biak uztartzen ikasten ez badute, leku horiek turistak galdu egingo dituzte, 
turismo iraunkorra ez izatearren. Eguzki eta hondartzako turismoan ere badaude turismoa era 
iraunkorrean kudeatzen duten lekuak. Leku horietariko batzuei sariak eman dizkiete nazioarteko 
operadoreek, eta horren ondorioz, leku horietan ordaintzen diren prezioak handiagotu egin dira 
ingurumenaren kalitatea hobetu delako, eta leku horiek berezitu egin dira beren lehiakideetatik.  
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Eskaria kontrolatzen duten operadoreek prezioei bakarrik begiratzen dietenean sortzen dira 

arazoak, batez ere, eguzki eta hondartzako turismo-ereduan. Garai hauetan, turismo-paketeak 
negoziatzean, mozkin-margena eskasak eta prezio murritzak ordaintzen zaizkie tokiko agenteei, 
eta hori ez da ingurumena egoki kudeatzea bultzatzeko biderik onena. Hala eta guztiz ere, 
lurraldeko eta tokiko instituzioetan ahalegin handiak egiten ari dira bide horri jarraitzeko. 
 
 
8.3.5.3. Ingurugiro-kalitatea turismoa hartzen duten eskualdeen egoeraren ikuspegitik 

 
 
Turismo-helmuga espezializatu eta sendotuetan, zerbitzu turistikoak denbora luzean eskaini 

izanak eta turismo-jardueran lortutako bolumen handiak eragina izan dute ingurumen-kondizio 
naturaletan eta kulturaletan. Hala ere, laurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, turismoa 
garatzeko eredua parametro iraunkorragoetara eramateko kontzientzia handiagoa sortu da, bai 
herri-administrazioetan eta bai tokian tokiko komunitateetan.  
 

Bai kostaldean bai turismorako espazio berrietan (landa-inguruneetan, hiri historikoetan), 
herritarrek balio handiagoa ematen diete beren kultura-ondareari eta beren natura-ondareari; 
gainera, ideia berriak (garapen iraunkorra, tokian tokiari egokitutako garatze-sistema) zabaldu dira 
haien artean, eta ideia horiek lagundu dute era honetako helburuekin egindako ekintzen aldeko 
iritzia hedatzen: dentsitatea gutxitzea, eraikuntzarik gabeko kostaldeguneak babestea, bisitarien 
kopurua mugatzea... Helburu horiek ezin dira beti era berean bideratu eta ezinbestekoa da udalek 
egindako hirigintza-plangintzen bitartez edo, naturagune babestuak izanez gero, erabiltze- eta 
kudeatze-plan errektoreen bitartez gauzatzea. 
 

Turismoa jarduera kualifikatua dela ulertzen duten enpresariak dauden udaletan ikusten da 
garbien turismoa era berri honetan garatzeko joera. Beste udal batzuek, ordea, turismoa beste 
modu batean garatzeari buruzko debateak baztertu egin dituzte, eta eskaria handitzeari bakarrik 
begiratzen diote. 

 
Turismoak ez ditu lurraldeei eta ingurumenari eragiten dieten beste jarduera guztiek 

(industriak, nekazaritza intentsiboak, hiri-haziera konbentzionalak) baino baliabide gehiago 
kontsumitzen; eta, gainera, lurraldea eta natura- eta kultura-baliabideak kudeatzeko faktore bat 
izan daiteke turismoa. Baina egia da garatze-ereduak planifikatu gabeak direnean, bisitariak eta 
ostatuak handitzea beste epe luzerako helbururik ez dagoenean eta garatze-prozesuak 
arrazionaltasunez erregulatzeko tresnarik ez dagoenean, turismo-jarduerek itzulezineko 
hondamen-egoeretara eraman dezaketela lurralde bat. Garbi dago, gainera, prebentzio-neurriak 
neurri aringarriak eta zentzagarriak baino eraginkorragoak direla; hala ere, edozein ekintza aurrera 
eramateko, beharrezkoa da turismo-agente guztiak (alegia, harrerako turismo-enpresak, 
kontsumitzaileak, tokiko enpresariak, eskaria kontrolatzen duten operadoreak eta herri-
administrazioak) inplikatzea eta konpromisoak hartzea. 
 

Turismoak ingurumenean eragindako inpaktua gutxitzeko neurrien analisiak funtsezko lau bide 
hauek erakusten dizkigu arazo horri aurre egiteko: 

 
     Turismo alternatiboa aukeratzea. Ingurumena kontuan hartzen duen eskari kualitatibo 

bati bideratutako turismo-produktu berriak eskaini behar dira, turismo masiboak ez 
bezalako portaera baitu. Balio kulturalak eta naturalak dituzten leku jakin batzuetan oso 
aukera interesgarria da hori, zalantzarik gabe. Baina bi arazo azal daitezke: batetik, 
eskari mota horrek garrantzi txikia du diru-sarrerei dagokienez (kantitatearen aldetik ez 
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da horren ugaria turismo mota hori), eta bestetik, zaila da masifikazioari lotutako lekuei 
eta turismo-produktuak merkaturatzeko gaurko sistemei orientazio berriak ematea. 

 
    Turismoak eragindako presioari eusteko baliabideak planifikatzea. Baliabide batek 

duen erakargarritasuna gutxitu gabe kudeatu behar da turista kopuruaren hazkundea. 
Azpiegiturak eraikitzea, lur-okupazioa kontrolatzeko arauak ezartzea, ingurumenari 
ondo egokitutako eskaintzak aukeratzea... dira plangintzan kontuan hartu behar diren 
elementuak. 

 
   Bisitariak mugatzea. Eskari-bolumena kudeatzeko eta bisita-lekuetako ingurumen-

baldintzei egokitzeko balio du neurri honek. Arazoa da bisitari kopuruari muga jarriz 
gero, turismoan esku hartzen duten agente guztiek beren espektatibak gutxitu behar 
dituztela.  

    
    Ingurumena babestearen aldeko hezkuntza. Aditu guztiek diote hau dela biderik 

onena kontsumitzaileen, turismo-lekuko biztanleen eta ekonomia- eta instituzio-
agenteen jarrerak aldatzeko. Ingurumenaren babesa hezkuntza-programetan sartzeak 
dakartzan emaitzak epe luzerako baldin badira ere, aukera honen alde egin behar da 
apustu. Hezkuntza-programa horiek turismo-produktuen atal gisa integratu behar dira 
esperientzia turistikoetan, batez ere, hiri historikoetako turismoan eta ekoturismoan. 

 
 

8.4. TURISMOAREN ETA LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA 
 
 

Herri-administrazioek, estatuko agintariek zein lurraldekoek, eskainitako azpiegiturez eta 
zerbitzuez osatutako kate bat da eskualde turistikoa, eta honako elementu hauek hartzen ditu bere 
baitan: lurralde batean joan-etorriak egiteko turistek dituzten erak, errepide-sarearen egoera, 
erabiltzen diren garraio motak (pribatuak eta herrikoak), hondakin-uren hustuketa eta estolderia, 
hiri- eta natura-ingurumena, turismo-azpiegitura bera, lurralde turistikoetako bizitza-kalitatea, leku 
eta monumentu arkeologikoak kudeatzea eta haietara erraz iristeko aukera izatea, kultura- eta 
jolas-ekitaldiak antolatzea, turismo-argibideak egituratzea eta, bai herrian bai atzerrian, toki 
turistikoak era egokian sustatzea. 

 
Nola sortzen da herri turistiko bat? Herri bat herri turistiko bilakatzea ez da bat-batean 

gertatzen, arian-arian baizik. Lehenengo, herriko edozein erakargarri turistiko (hondartzak, klima, 
monumentuak...) turismo-korronteak ekartzen hasten da. Gero, denboraren poderioz, herria 
aldatuz joaten da apurka-apurka. Aspaldian, oinarri ekonomikoak eta sozialak industrian, 
nekazaritzan, arrantzan edo komertzioan zituzten herri askok aldatu egiten dituzte beren 
azpiegiturak, zerbitzu turistikoak emateko. Bilakaera hori Espainiako Mediterraneoko kostaldeko 
herri gehienek bizi izan dute. 
 

Herri turistikoek, turismo-korrontea dela-eta, arazo larriak izaten dituzte bilakatze-prozesu 
horretan. Hona hemen arazoak: 

 
    Biztanle flotatzaileak azkar eta urte sasoi jakin batean handitzea. Biztanle kopurua 

aldatu egiten da, urtean zehar, sasoi bakoitzean. Horregatik, goi-denboraldia eta behe-
denboraldia azaltzen dira normalean herri turistikoetan. 

  
    Azpiegiturak eta zerbitzuak sortzeko inbertsioak direla-eta, udalak dituen 

aurrekontuak handitzeko beharra. Inbertsio horien artean turismo-korronteak 
erakartzeko publizitatea dago.  
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    Hiri-azpiegiturak egokitzea. Hona hemen beharrezko ekipamenduak: 

 
 Zerbitzu turistikoak emateko guneak: hondartzak (garbiketa- eta hondakin-

urak eta gainerako hondakinak husteko prozesua), kirol-instalazioak (kirol-
portuak eta abar)... 

 
 Ostatuak eta jatetxeak ezartzeko guneak: hotelak, apartamentuak, kanpinak 

eta jatetxeak egiteko orubeak. 
 

 Herriko bideak eta garraio-zerbitzu publikoak. 
 

 Sarbideak eta aparkalekuak. 
 

 Energia eta ur edangarria hornitzea. 
 

 Hondakin-urak eta zaborrak hustea. 
 

 Herritarrak zaintzeko eta babesteko zerbitzuak. 
 

 Komunikazio-zerbitzuak: telefonoak, posta, telegrafoak... 
 

 Berdeguneak: parkeak, lorategiak... 
 

 Inguru fisikoa eta ingurumena babesteko eta kutsadurari aurre egiteko 
zerbitzuak: keak, zaborrak, hotsak... 

 
 ... 

 
Funtsean, herri batek eskaintzen duen produktu turistikoa balio handikoa izateko, leku horrek 

honako ezaugarri hauek izan behar ditu: iristeko erraztasuna, bide onak izatea eta lurraldeko 
garapen turistikoaren markoa antolatzeko legeria izatea. Hitz gutxitan, hiri- eta turismo-
antolakuntza. 

 
Lurralde-antolakuntza izaera horizontaleko funtzio administratiboa da, eta honako helburu 

hauek ditu: 
 

1. Lurraldeak eta herriak era orekatuan eta iraunkorrean garatzea. 
 
2. Lurraldea eta bere baliabideak era arrazionalean eta arduratsuan erabiltzea. 

 
3. Administrazioen arteko koordinazioa. 

 
4. Herritarrek duten bizitza-kalitatea hobetzea. 

 
Plangintza-teknikari dagokionez, turismo-jarduerei aplikatuko zaien hiri- eta lurralde-

antolakuntza egiteko lurralde-analisi zehaztu bat egin behar da. Aipatutako analisia egin ondoren, 
eta analisitik ateratako ondorioetan oinarrituz, plan bat osatu behar da garapen proposamenak 
egiteko eta egin beharreko jarduketak zehazteko. Planak ezinbesteko tresnak dira lurraldea 
antolatzeko. Beraz, turismo-jarduerak garatzeko egiten den lurraldeko eta hiriko antolakuntza-
prozesuak turismo- eta jolas-jarduerak, bai era intentsiboan bai era estentsiboan, egiteko eskualde 
egokienak zein diren identifikatu behar du, inguru fisikoa aztertu ondoren, noski. Praktikan, 
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antolatze-prozesuan egindako planek aurreikusi behar dute nola erabiliko diren lurrak 
etorkizunean eta non kokatu behar diren azpiegitura, ekipamendu eta instalazio turistikoak. 
 

Eskala, eremua eta lurralde-jurisdikzioa zein diren, era desberdinetan gauzatuko dira hiria eta 
lurraldea antolatzeko prozesua garatzeko lan-sekuentziak. Baina, edozein kasutan, honako fase 
hauek izango dituzte, gutxienez eta derrigorrez: 

 
 Lurraldearen analisia. Batetik, analisi honek aztertzen den lurralde-sistemari buruzko 

informazioa eta diagnostikoa hartzen ditu bere baitan, eta, beraz, errealitatea ezagutuz eta 
azalduz, arazoak, aukerak eta erronkak argitzeko balio du. Adituek hiru pauso bereizten 
dituzte fase honetan: 

 
a) Planaren eremua zehaztea. 

 
b) Lurralde-sistemaren egitura ulertzeko eta, bereziki, lurraldeak dituen turismo-

baliabideak analitikoki ebaluatzeko beharrezkoa eta gutxienezkoa den informazioa 
hartzea eta inbentariatzea (alegia, inbentarioa egitea eta turismo-baliabideak 
mailakatzea). 

  
c) Lurralde-sistemaren diagnostikoa: nolakoa den inguru fisikoa, zein den lege- eta 

instituzio-markoa, zenbat biztanle dauden, zer-nolako lan produktiboak dauden, 
nola populatu den herria eta nolakoak diren azpiegiturak.  

 
 Lurraldea antolatzeko plana formulatzea. Lortu nahi diren helburuak eta helburu horiek 

lortzeko proposamenak definitzen ditu planak; planaren ondorioa errealitatea aldatzea da. 
Lehenengo faseko lurralde-analisitik ateratako sintesia eta konklusioak kontuan hartuz 
formulatzen da antolatze-plana, eta haren helburuak dira: dauden arazoak konpontzea, 
antzemandako aukerak aprobetxatzea eta aurreko faseko analisia egitean ikusitako 
erronkei aurre egitea.  

 
Beraz, lehenengo pausoa helburuak definitzea da. Antolatze-plana garatze-prozesu baten 
adierazpen fisikoa denez, planak zehaztu behar du nola erabiliko den lur-zati bakoitza 
(zonakatzea), eta horrez gain, non egongo diren ekipamenduak eta zein izango diren 
gizarte-, ekonomia-, kultura- eta ingurumen-estrategiak. Horregatik, beharrezkoa da 
alternatibak (helburu batzuk lortzeko proposamen multzo koherente eta bateragarri bat) 
sortzea, eta, ondoren, alternatiba horiek bideragarriak eta aproposak diren ebaluatzea eta 
haiek onartzea. 

 
 Ekintzak programatzea. Fase honek zehaztuko du noiz egin behar den plana burutzeko 
ekintza bakoitza eta nolako ezaugarriak dituzten garatuko diren ekintzek; hau da, nola 
bilakatuko diren errealitate planean agertzen diren proposamenak. Horrez gainera, fase 
honetan, ezinbestekoa da ekintzak egiteko lehentasunak, eta kostea eta mozkinak ere, 
analizatzea. Ezin da ahaztu planari dagokion legeria. Informazio Geografikorako 
Sistemak (oinarri kartografikokoak) dira planean azaldutako irudi eta proposamen 
fisikoak zehazteko tresna egokienak.  

 
Egin beharreko proposamenak kontrolatu eta jarraitzeko plan bat erantsi behar da fase 
exekutibo honetan. Ekintza bakoitzean, planak honako arazo hauei aurre egin behar die:  

 
1. Kokapena. Garrantzi handia du ekintzak non egiten diren kontuan hartzeak, 

ingurumenean kalteak ez egiteko. Ekintzak natura-ingurunean eta ingurune eraikian 
integratu behar dira, eta inguruneak dituen ezaugarri singularrak babestu behar dira. 
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2. Tamaina eta posizioa. Tamaina eta posizioa jakinda, ondo zehaztu ahal dira ekintzak 

ingurumen naturalarekin eta ingurumen eraikiarekin dituen erlazioak, eraikitzeko 
dentsitateak, ekipamendu komunak eta espazioaren estaldura.  
 

3. Formak eta osagaiak. Estilo arkitektonikoa, ekintzak egin ondoren paisaiak izango 
duen egitura eta azpiegitura-sistema (ura, elektrizitatea, hondakin solidoak eta 
likidoak, telekomunikazioak eta beste zerbitzu batzuk) ere azaldu behar dira fase 
exekutiboan. 

 
Normalean, idazkiek, mapek eta planoek osatzen dute hiria eta lurraldea antolatzeko plan 

batek barruan duen txostena. Hona hemen txosten horrek izan ditzakeen agiriak:  
 

a. Aldez aurretiko asmoen agiria (jomuga, helburuak eta sailkatze-irizpideak) 
 
b. Informazio-agiriak 

 
c. Interpretazio-agiriak 

 
d. Proposamen-agiriak 

 
e. Kudeaketa-agiriak 

 
Lehen, turismoaren hiri- eta lurralde-antolakuntzak helburu argiak zituen: hotel berriak egitea, 

eskualde jakin batzuetara joateko sarbide errazak egitea eta leku turistikoa sustatzeko publizitate-
kanpainak egitea. Hala ere, gaur egun, hiri- eta lurralde-antolakuntzako prozesuak eskualde jakin 
batean garapen ekonomikoa eta soziala erregulatzeko eta kontrolatzeko balio du. Helburua da 
lurra erabiltzea, ekonomiari, gizarteari eta ingurumenari dagokienez, etekin handiena ateratzeko 
eran. Horrez gain, kontuan izan behar da ingurumen-inpaktua ebaluatzeko teknikak gero eta 
gehiago erabiltzeko joera dagoela, lurralde-eta hiri-antolakuntzako prozesuetan, nahiz eta legeak 
horretara behartu ez. 

 
Espainian, Konstituzioak berak bultzatzen du hiri- eta lurralde-antolakuntza. Estatuak eta 

autonomia-erkidegoek dute antolakuntza hori legez arautzeko eskumena, eta eskumen hori eremu 
guztietan aplika daiteke: lurraldeetan, bitarteko eremuetan, udaletan eta eremu partikularretan. 
Azken bi kasuetan, hiri-plangintzaren bitartez ezartzen dira arauak.  
 

Estatu-mailan lurraren legeriak definitzen du marko juridikoa. Hala ere, turismoa garatzeko 
hiri- eta lurralde-antolakuntzak autonomia-erkidegoek egindako legeriari jarraitu behar dio. Izan 
ere, autonomia-erkidego askok dute beren lurraldeak antolatzeko berariazko legeria garatzeko 
eskumena. Eskumen hori garatzean, autonomia-erkidegoek lurralde-eremu jakin batzuetan 
(lurralde-mailan, bitarteko mailan edo maila lokalean) aplikatzeko berariazko figura normatibo 
batzuk sortu dituzte, eta figura horiek oso baliagarriak dira turismoa garatzeko hiri- eta lurralde- 
antolakuntzan. Legeria hori aplikatzean, era desberdinetan jokatzen da, lurralde-maila (erregionala 
/ bitartekoa / lokala / partikularra) eta legeria aplikatuko den lurralde-ingurunea (kostaldea, landa, 
natura edo hiria) zein diren. 

 
Autonomia-erkidegoko mailan, antolatze horrek lurralde-baliabide eta -unitate askori eragiten 

dienez, bitarteko mailako eta maila erregionaleko antolakuntza integratzailea izaten da, hau da, 
lur-eremu asko hartzen ditu. Orokorrean, maila erregionalean, antolakuntza horrek zer lurralde-
eredu jarraitu behar den definitzen du, eta lurralde-eredu horretan txertatzen ditu turismoa 
garatzeko proposamenak. Turismo- eta jolas-jarduerak egiteko erreferentzia-markoa ezartzen du 
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antolakuntzak, eta hor ere turismo-sektorearen eta beste sektore batzuen arteko koordinazio-
sistemak agertzen dira. 

 
Nahiz eta, bai termino kuantitatiboetan bai termino estrategikoetan, tresna ezberdinetan 

oinarritu, aipagarriak dira turismo-industriak garrantzi handia duen hiru autonomia-erkidegotan 
egin diren plan hauek: Irla Balearretako Lurraldea eta Turismoa Antolatzeko Plana, Valentziako 
Erkidegoko Gune Turistikoen Plangintza eta Andaluziako Turismoa Garatzeko Plan Integrala. 
Hiru kasu horietan, autonomia-administrazioek ohiko leku turistikoak indartzeko eta 
kualifikatzeko konpromisoari eusten diote, eta gainera, garapen txikiko lurraldeak ekonomikoki 
dinamizatzeko turismo-produktu berriak sortu nahi dituzte. 

 
Praktikan erabiltzen diren ereduen artean, Irla Balearretan kasu, lurralde-antolakuntzako 

tresnak turismo alorreko lurralde-antolakuntzarako erabiltzen dira. Horiek horrela, Irla 
Balearretako Eskaintza Turistikoa Antolatzeko Plana, turismoa finkatuta duten lekuak hobetzen 
saiatzeaz gain, eskaintza sortzeko parametro berriak ezartzen dituen lehenengo plan sektoriala da 
Espainian. Hona hemen parametro horien artean aipagarrienak: 

 
 Dentsitatea oinarrizko parametroa izan behar da. 

 
  Antolamendu-neurriak eskualdeka egin behar dira. 

 
  Establezimenduen ezaugarriak erregulatu egin behar dira (adibidez, lurreko metro libreak 
ostatu-postuko). 

 
  Eskaintza berriztatzeko ekintzak egin behar dira, eta eskualde turistikoak, batez ere, 
eskualde aseak, berriztatu behar dira eskualde horietan ekipamendu berriak jartzeko, 
hutsuneak edo berdeguneak sortzeko eta hiri- eta herri-barneak erreformatzeko, oraingo 
aprobetxamendua aldatuz eta erabilera berriak sortuz.  
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