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1. SARRERA: 
 
 

 
 

Jarduera turistikoak eragin eta kasuistika ezberdinak sortu ditu Euskal Herriko testuinguruan 

eta, Baztango bailara, ez da errealitate turistiko honetatik at kokatzen. Azken urteetan turismo 

jarduerak gorakada nabarmena jasatearekin batera, zenbait egoera deseroso eragin ditu 

gizartean, herri errealitatea eta bisitarien etorrera pare-parean kokatuaz. 

 
Nafarroa aitzindaria aurkeztu izan da, bestalde, landa eremuko ostatuak bultzatu eta arautu 

izan dituen lurraldea izanik. 1986. urtetik aurrera Nafarroako Gobernuak diru laguntza eta 

ekimen ezberdinak bideratu izan ditu landa eremuko ostatuen garapenerako, besteak beste. 

 
Baztango turismo eskaintza natura turismoa eta ondare kultural berezituan oinarritzen da eta 

bilakaera honetan ostatu turistikoen errealitateak turismo eredu propioa sortzea eragin duela 

esan dezakegu. Testuinguru honetan, ondorengo txostenak ostatuen errealitatean kokatu nahi 

du begirada eta berau eragile turistiko moduan ulertzera garamatzan bilakaera aztertu. 
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2. HELBURUAK ETA METODOLOGIA: 
 

Lan honen helburua Baztango Udalari ostatu turistikoen inguruko argazkia eskaintzea da. 

Sektore honen bilakaera nolakoa izan den ezagutzea, lurraldean izan ditzakeen eragin 

esparruak identifikatzea eta aurrera begirako erronkak zehaztea, alegia. Udalak ostatu 

turistikoen gaiaren errealitatea ulertzeko eta bertan eragiteko klabeak identifikatzeko balio izan 

behar duen lanketa da honakoa. 

 

 
Txostena burutzeko lan metodologiari dagokionean, ondorengo informazio-iturriak erabili dira: 

 
 

● Baztango ostatu turistiko guztietara zuzendutako online galdetegia. 

○ Google Forms aplikazioaren bidez sortutako galdetegiak sektorearen inguruko 

datu kuantitatibo eta kualitatiboak ezagutzeko helburua izan du. 

○ Laginketa sistema: 2020ko azaroan erregistratutako ostatuak kontuan hartuta: 

185 ostatu (135 ostatu jabe). Laginaren gehieneko akatsa: % 9,00 P = Q = 0,9 eta 

% 95eko konfiantza tartearekin. 

○ Guztira bidalitako inkestak 135 izan dira eta hauetatik 65 erantzun jaso dira. 

○ Hizkuntzak: euskaraz eta gaztelaniaz egin dira (euskaraz: 26 erantzun / 

gazteleniaz: 38 erantzun). 

○ Datuen bilketa online egin du Bizibizikik, ondoren beharrezko datu gurutzaketa 

eta irakurketak burutuz. 

 
● Erabilitako dokumentazio iturriak: 

○ Baztango Udala: 

■ “Plan municipal del valle del Baztan” (Texto refundido: memoria 

informativa, memoria, ordenanzas, normas  urbanísticas  generales). 2001. 

■ Plan Estratégico del valle del Baztan 2003-2010 
 

○ Baztango Turismo Bulegoa: Baztanek jasotzen dituen bisitarien  tipologia, jatorria 

eta motibazioa. Atal honetan urtez-urteko datu homogeneoak eskuratzeko 

zailtasuna egon da, izan ere, informazio hau soilik 2014, 2015 eta 2016 urteetan 

jaso zen Baztango Turismo Bulegoan. Horregatik, egindako azterketari lan 

honen baitan Baztango ostatu turistikoei zuzenduta online galdetegitik 

bildutako erantzunak gehitu zaizkio, ahalik eta analisi osatuena lortu ahal 

izateko. 

○ Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de ocupación hotelera. 
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○ Nafarroako Gobernua: 

■ 6/2010 FORU LEGEA, apirilaren 6koa, barne merkatuko zerbitzuei 

buruzko 2006/123/EE Zuzentaraura egokitzeko xedez zenbait foru lege 

aldatzen dituena. 

■ 7/2003 FORU LEGEA, otsailaren 14koa, Turismoari buruzkoa. 

■ DECRETO FORAL 288/2004, de 23 de agosto, por el que se aprueba el 

reglamento para el ejercicio de la actividad  de  las  empresas dedicadas 

a la prestación de servicios de turismo activo y cultural. 

■ DECRETO FORAL 502/2003, de 25 de agosto, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del registro de turismo de Navarra. 

■ DECRETO FORAL 146/2005, de 26 de diciembre, por el que se aprueba 

el reglamento de ordenación de los establecimientos hoteleros en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

■ DECRETO FORAL 24/2009, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 

reglamento de ordenación de los campamentos de turismo en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

■ DECRETO FORAL 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de ordenación de los apartamentos turísticos en la Comunidad 

Foral de Navarra 

■ DECRETO FORAL 44/2014, de 28 de mayo, de agroturismo 

■ DECRETO FORAL 243/1999, de 28 de junio, por el que se regula el 

alojamiento en casas rurales (Navarra) 

■ DECRETO FORAL 230/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba el 

reglamento de ordenación de los apartamentos turísticos en la Comunidad 

Foral de Navarra 

○ Nafarroako Estatistika Institutua (Nastat) 

○ Sitna, Nafarroako Geoataria. 

○ Nafarroako Turismo Behatokia 

○ Nafarroako Errealitate Sozialaren Behatokia 

○ Besteak: 

■ Estudio cuantitativo y cualitativo del turismo actual en Amaiur y 

Baztangoiza. Afluencia, perfil y gasto de visitantes, estructura y 

sinergias de la visita y análisis de redes sociales. 2020. Meridiano Zero. 

■ Estudio cuantitativo y cualitativo de la actividad turística en  la Cascada 

de Xorroxin. 2017. Meridiano Zero. 
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3. OSTATU TURISTIKOAK BAZTANEN: 
 
 

3.1. MARKO LEGALA 

 
Jarduera turistikoaren bilakaera eta eraldaketak errealitate berriak arautzera eraman ditu 

administrazio ezberdinak. Eraldaketa honen adibide dira ostatu turistikoen inguruko lege 

arauak eta ezinbestekoa da ezagutzea azterketaren irakurketa egokiak burutzeko. Ondorengo 

dekretu eta arauak beraz, Nafarroako Foru Erkidegoko lurraldeak ostatu turistikoen inguruko 

araubideak jasotzen ditu eta mota ezberdineko ostatuen inguruko ezaugarriak zehaztu. 

Azpimarratzekoa da ildo honetan, eta Baztango kasuan bereziki, landa eremuko ostatuei 

dagokien kategoria ostatu mota ezberdinetan. 

 

 
A) 243/1999 Dekretu Forala 

 
ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 
Industria, merkataritza, 

turismo eta lan 
departamentua 

 
 

243/1999 Dekretu Forala 

 

Landetxeak ostatu turistiko 
moduan arautzeko helburua 

du. 

 

Nafarroak, landa turismoan duen aitzindaritzaren dekretua dela esan dezakegu eta honakoak 

jasotzen ditu: 

● Landetxea modu honetan definitzen da: “Ostatu turistiko moduan ulertuko da, gela 

edo egoitza zerbitzua  eskaintzen  bada,  otorduarekin  edo  gabe,  prezio  baten ordainketa 

baten truke eta arkitektura tradizionalean kokatzen bada.” 

● Dekretuak jasotzen dituen baldintzen artean honakoak dira aipagarrienak: 

- Ostatu turistikoa kokatzen den lekuko arkitektura tradizionalen oinarritzen den 

eraikinetan ezarri ahalko dira, 

- Eraikinek, gehienez bi etxebizitza izan ahalko dute, eraikinaren jabearen ohiko 

bizilekua alde batera utzita. 

- Eraikin osoa landetxe bateko ostatu turistikoetarako erabili behar da, ostatu 

turistikoaren jabearen ohiko bizilekua bertan dagoen kasuetan izan ezik. 

- 3000 biztanletik beherako hirigunean kokatzea edo handiago izan daitekeen 

kasuetan, hiri lurzorutik 200 metrotara kokatuko da eta eraikuntza gune 

sakabanatuetan. 
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- Gutxienez, logela bikoitz bat izan beharko dute eta gehienez 16 ohe finko eta 2 ohe 

gehigarri izan beharko dute. 

- Landetxeak bi modalitatera egokituko dira: Landetxeak gelaka eta landetxeak 

bizitegi moduan. 

 

 
B) 7/2003 Turismo legea 

 
ORGANO 

ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 

Departamento de 
Industria, Comercio, 
Turismo y Trabajo 

 
 
 

7/2003 Turismo legea 

 
Legearen helburua jarduera 
turistikoa bera Nafarroako 

Foru Erkidegoan arautzea da. 
Administrazio turistikoen 

irizpideak eta printzipioak ere 
arautzea ditu helburu. 

 
 

Ostatu turistikoaren arabera ondorengoa arautzen da: 
 

● Legearen barne ondorengo ostatu turistiko motak arautzen dira: Hotelak, kanpaleku 

turistikoak, turismo aterpetxeak, Landa- etxeak, turismo apartamenduak eta arau 

berezien xede den beste edozein. 

- Hotel establezimenduak: Hotelak, landa hotelak, Hotel-Apartamendua, hostala 

eta pentsioak jasotzen dira sailkapen honen barne. 

 

 
C) 140/2005 Foru Dekretua 

 
ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 
Consejero de Cultura y 

Turismo, Institución Príncipe 
de Viana. 

 
 

140/2005 Foru Dekretua 

Aterpetxe turistikoen inguruko 

araubideak ezartzea du 

helburu. 

 

Arau honen helburua, Nafarroan kokatzen diren aterpetxe turistikoak arautzea da. Aterpetxe 

bezala arautuko dira, publikoari ohiko moduan eta era profesionalean, prezio baten truk, gela 

anizkoitz batean ematen bada eta inguruarekin lotutako ekintzarik eskaintzen bada. (Gela 

anizkoitza dela ulertuko da lau plaza edota lau plazatik gorako gela bada) . 

Aterpetxe jarduera bestalde, titular bakar batek ustiatu ahalko du eta hiru sailkapen izango 

dituzte: lehen kategoriako aterpetxea, bigarren kategoriako aterpetxea eta Donejakue Bideko 

aterpetxea. 
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D) 146/2005 Dekretua 
 

ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 
 
 

Nafarroako Gobernua 

 
 

146/2005 Dekretua 

 

Hotelen jarduera Foru 
Erkidegoan arautzea du 

helburu 

 
 

Turismo legeak ezartzen dituen ostatu turistikoak arautzera datorren dekretua litzateke eta 

beraz arestian aipatutako modalitateak jasotzen ditu; Hotelak, landa hotelak, hotel-

apartamendua, hostala eta pentsioak. 

- Hotela: 
 

Hotel bezala ulertuko da, eraikin osoa edota eraikin baten zati independientea den 

kasuetan. Sarrera, eskailera eta hala badagokio, igogailua bezeroak erabilera esklusioa 

eta independientea izan beharko du. 

Ohiz kanpoko kasuetan, Hotelak eraikin bat baino gehiago izaten ahalko du, beti ere 

ezaugarri arkitektoniko bateratuak mantentzen baditu. 

- Landa hotelak: 
 

Landa eremuan kokatutako hotelak dira eta tokiko berezko ezaugarri arkitektonikoetan 

kokatu beharko dute. Ondorengo ezaugarriak izan beharko dituzte: 

a) Bost mila biztanletik beheragoko herrietan kokatuko beharko dira. Ostera, 

hamar mila biztanleko herrietan hiri gunetik kanpo kokatuko dira. 

b) Ezingo dute, hiru solairu baino altuera altuago izan, beheko solairua eta 

ganbarako eremuak kontuan hartu gabe. 

c) Gehienez hogeita hamar logela izatea. 
 

d) Jantoki zerbitzua edo gela zerbitzua izatea, gosari eta afari zerbitzua 

bermatuta egon dadin. 

- Hotel apartamenduak: 
 

Hotel-Apartamenduak, hotel baten eskakizunak betetzen dituen establezimenduak 

dela ulertzen da. Honela, hotelek dituzten egitura eta zerbitzuak, ostatu unitate 

bakoitzaren janaria kontserbatu, prestatu eta kontsumitzeko azpiegitura egokiak 

dituena. Egongela-jangela izan beharko dute eta horretarako beharrezkoak diren 

altzariak, baita logelak ere eta biak biltzen dituen ikerketa lana ere. (...) 
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- Hostalak: 
 

Hotelen ezaugarri berdinak betetzen dituzten ostatuak izanik, aparteko sarrera, igogailu 

eta eskailera propioak ez dituzten ostatuak lirateke. ( …) 

- Landa- Hostalak izan daitezke; 
 

a) gehienez 30 logela izaten badute. 
 

b) Bost mila biztanletik beheragoko herrietan kokatuko beharko dira. Ostera, 

hamar mila biztanleko herrietan hiri gunetik kanpo kokatuko dira. . 

c) Balio Arkitektoniko bereziko eraikin batean kokatua egotea. (...) 
 

- Pentsioak: 
 

Pertsio bezala ulertuko dira, hotel edota hostal modalitatetan txertatzen ez diren 

eraikinak, beti ere arau honetako 5. eranskineko baldintzak betetzen badira. 

 

 
E) 24/2009 Dekretua 

 
ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 
Consejería de Cultura y 

Turismo-Institución Príncipe 
de Viana y de Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 
 
 

24/2009 Dekretua 

 
Nafarroako Foru Erkidegoan 

kanpamendu turistikoak 
(kanping) arautzea du 

helburu. Erabilpen publikoa 
eta baldintza urbanistikoak 

arautzeko (gune ez 
urbanizagarrietan) 

 
 

 
F) 230/2011 Foru Dekretua 

 
ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 

Industria, Merkataritza, 
Turismo eta Lan 
departamentua 

 
 

230/2011 Foru Dekretua 

 
Apartamendu turistikoen 

jarduera Nafarroan arautzea 

du helburu 

 
 

7/2003 Lege Foralean jasotzen diren ostatuak moten artean kokatzen dira apartamendu 

turistikoak. Hauek ezaugarri espezifiko eta arau propioak egikaritzeko aukerarekin. 

Dekretu hau, alojamendu tipologiak azken urteetan izandako bilakaerari erantzuteko 

beharraren aurrean proposatzen da eta beraiek eskaintzen dituen zerbitzu kalitatea bermatzera 

dator. Dekretu honek beraz, Bestalde, 7/2003 legeak jasotzen dituen apartamentu turistikoen 
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sailkapenean jasotzen diren etxebizitza motak ( pisuak, etxeak, txaletak, edota antzeko 

etxebizitzak) arautzen ditu. 

Modu honetan turismo apartamenduak; ostatu egun, aste edo hilabetez prezio baten truk, 

etxebizitza erabilera duten guneetan (bakarka, blokeetan edota taldekakoak) alojamendua 

eskaintzen duten establezimenduak dira, zeinak instalazio eta ekipamendu egokiak izan beharko 

dira gaua pasa, janariaren kontserbazio, prestaketa, kontsumo eta zerbitzuak eskaintzeko, 

berehalako okupazioa ahalbidetzeko baldintzarekin. 

Etxebizitza turistikoko modalitatean izena hartu dezakete, etxe, txalet, kobazulo, 

aurrefabrikatutako eraikuntzak (edo izaera finkoa dutenak) edota itsatsitako eraikuntzak edo 

eraikuntza baten gune bereiztuak ondorengo baldintzak betetzen badira; 

- 90m2 gutxieneko azalera 

- Sarrera bereizitua izatea 

- Bereizketa bertikala izatea 
 

Apartamentu turistiko izaera izango dute, eraikin berdin batean edo arkitektura homogeneoa 

dutenean eta jabe derdinak dituen hamar etxebizitza edo gehiago badira. 

Landa izaera izateko bestalde, honako ezaugarriak bete beharko ditu: 
 

a) Landa-etxe moduan ezin inskribatu ahal. 

b) 5000 biztanletik beherako udalerrian kokatua egotea. 

c) Izaera arkitektoniko berezia duten eraikuntzetan kokatzea edota arkitektura 

tradizionalean oinarritutako eraikin batean egotea. 

Foru dekretuaren baitan, Apartamentu Turistikoak (Art.2), Apartamentu turistikoa estudio mota 

(Art 28.2) eta Etxebizitza turistikoa (Art.3) jasotzen dira. 

 

 
G) 44/2014 Foru Dekretua 

 

ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 
Nafarroako Gobernua 

 
44/2014 Foru Dekretua 

 
Nekazal etxe izaerako 

establezimenduak arautzea 
du helburua. 

 

Nekazal-etxe bezala ulertuko da, nekazaritzako elikagaiekin lotutako ekintza turistikoak 

eskaintzen badira, prezio baten truke eta publiko ororentzan edota empresako promozio 

moduan eskaintzen bada. Bestalde, nekazaritzako elikagaien enpresatzat hartuko da, lehen 

sektore eta elikagaien inguruan jarduera ekonomikoa bultzatzen duen enpresa. 

Nekazal etxeko jarduerak izan aurretik edozein enpresak ondorengo baldintzak bete beharko 

ditu: 
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- 150/2002 ,559/2010 edota 103/1994 dekretu foraletan izena emanda egotea. 

- Ustiategia izatearen kasuan, gutxienez 0,5 UTA (Urteko Lan Unitateak) dakarren 

jarduera izatea, dagokion erregistro ofizialak erabilitako baliokidetasun taulen arabera 

kalkulatuta. 

- Mikroenpresen tamaina ez gainditzea, 2003ko maiatzaren 6ko Batzordearen 2003/361 / 

CE Gomendioan ezarritakoa, mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen definizioari 

buruzkoa. 

Nekazal etxe bezala jarduerak burutzeko aldiz ondorengo baldintzak bete beharko dira: 
 

- Nekazaritzako elikagaien enpresa baten jabea izatea foru dekretu honetan 

xedatutakoaren arabera. 

- Enpresako jebeekin lehen mailako lotura zuzena dela erakustea. 

 
 
 

Jarduerak urtean hiru hilabetez gutxienez eskaini beharko dira, edozein kasutan udako 

hilabetea kontuan hartuta. 

 

 
H) 103/2014 Dekretu Forala 

 
ORGANO ARAUTZAILEA IZENDAPENA HELBURUA 

 
Industria, merkataritza, 

turismo eta lan 
departamentua 

 
 

103/2014 Dekretu Forala 

 

Autokarabana harrera 
guneak eta aparkalekuak 
arautzen dituen dekretua 

 
 

Foru Dekretu honen xedea da autokarabanentzako eta antzeko ibilgailuentzako harrera eta 

akanpaleku guneak antolatzea. Hala ulertuz behar bezala mugatutako, hornitutako eta 

girotutako lur eremuak, jendearentzako aldi baterako okupaziorako zabalik daudenak, eta 

bertan atseden hartzeko, akanpatu, eta hondakinak desegiteko helburuarekin. 
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● Kontuan hartzeko bestelako araudia: 

 
Batez ere turismo jardueraren ondorioz sortutako ostatu tipologia berriek, bizileku bezala 

sailkatutako lur edo espazio eremuetan hirugarren sektoreko jarduerak txertatzea eragin du. 

Modu honetan, hirigintza arauak berebiziko tresna bihurtu dira hauen gestio eta arauak 

zehazteko. Testuinguru honetan lan  honetarako  Baztango  Hiri  Antolamenduko  arauak 

errepasatu dira eta gaiaren inguruko arau zehatzik ez badago ere ondorengoa zehazten da: 

-  Erabilera Mota: Lur sailkapena eta hauen erabilera zehazten da. Zentzu honetan bi 

erabilpen mota zehazten dira; erabilera nagusia eta onartutako erabilerak. Azken 

honetan onartutako erabilerak inoiz ezingo du lur eremu horri egokitutako erabileren 

%30 baino gehiago okupatu. Kontuan hartzeko araua izan daiteke, etxebizitza erabilera 

duten eremuetan (uso residencial tipo I, II, II) hirugarren sektorearekin lotzen diren 

jarduerak baimentzen direlako. 

- Nukleo eta auzoak. Baztango hirigintza arauek bost nukleo mota ezberdintzen dituzte, 

etxebizitza parketa eta hirigintza konplexutasuna dela eta. Zentzu honetan 

garrantzitsua izango da ostatu turistikoen araudia izango balitz ere ezaugarri 

ezberdinak kontuan hartzeko neurriak zehaztea. 

- Izatedun eraikuntzak. 24. artikuluaren berritzea burutu zuen 2019ko apirilaren 

5ean eta bertan eraikuntzen berrikuntza kasuetarako erabilera turistikorakoak 

beheko solairuan bakarrik baimentzen dira. “3-El uso principal de la cconstrucción, una 

vez rehabilitada, será el residencial. Son autorizables los usos complementarios de 

almacenaje (incluso agropecuario), aparcamiento y terciario en las plantas bajas y de 

almacenaje en planta bajocubierta”. 

 
 
 
 
 
 

13



3.2. OSTATU TURISTIKOEN BILAKAERA BAZTANEN 

 
Arestian aipatu bezala landa eremuko ostatu turistikoen arautze eta garapenean aitzindaria 

da Nafarroa eta beraren bilakaera turistikoa ulertzeko ezinbesteko indikatzailea izango da. 

Testuinguru honetan, 90. hamarkadatik garatutako ereduaren testuinguru turistikoan eragin 

zuzena izan du Nafarroako zenbait landa eremuetan eta egungo errealitate turistikoa ere. 

Eskaintza turistikoaren garapena eta baliabide natural zein kulturalen garrantzia ukaezinak 

kokatu du Baztan Nafarroako erreferentzia turistikoen artean, kasu askotan jarduera turistikoak 

sortutako arazoak pairatzeraino. Lehenengo atal honek, beraz, Baztanek ostatu turistikoei 

dagokionean izandako bilakaeraren argazkia eskaintzea du helburu eta aurrera begirako 

ekintzen oinarria da. 

 

 
3.2.1 Ostatu kopurua Baztanen: erregistroak eta 
establezimendu kopuruaren bilakaera 

Lurralde bateko turismo establezimendu eta plaza kopuruak jomuga turistikoaren bilakaeraren 

indikatzaile nagusienetakoak dira. Nafarroako Turismo Erregistroan 1950. urtetik aurrera hasi 

ziren Baztango ostatu turistikoen erregistroak ofizialki gauzatzen. 2020.urtean 197 ostatu daude 

erregistratuta. 

Ostatu turistikoen erregistroari dagokionean, ez da bilakaera uniformerik identifikatzen, 90. 

hamarkada geroztik gorabehera nabarmenak identifikatzen dira. 2000, 2017 eta 2018. urtetan 

ostatu-negozio gehien martxan jarri ziren urteak dira (17, 20 eta 17 erregistrorekin, hurrenez-

hurren), nahiz eta ohe plaza kopuruei dagokionez urte hauek ez diren bereziki 

adierazgarrienak izan. Erregistratutako ostatu-tipologiari egokitutako errealitatearekin bat 

egiten duten datuak dira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafikoa  1 : Baztango  ostatu-negozioen  bilakaera  (1950-2020).  Iturria:  Nafarroako  Turismo  Erregistroa,  Nafarroako    Gobernua 
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Grafikoa 2: Baztango ostatu-negozioen erregistroa (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua. 

 
 
 

Urte tartea Ostatu turistikoen alta/baja kopurua 

1949-1990 17 (ez dago bajarik) 

1990-2000 91/ -6 ( 15,1 ostatu turistiko alta bakoitzeko baja bat ematen da) 

2000-2010 79 / -35 ( 2,2 ostatu turistiko alta bakoitzeko baja bat ematen da) 

2010-2020 92/-33 ( 2,7 ostatu turistiko alta bakoitzeko baja bat ematen da) 

Guztira: 279/-74 ( 3,7 ostatu turistiko alta bakoitzeko baja bat ematen da) 

 

Taula 1: Baztango ostatu-negozioen erregistroa (1950-2020), alta eta baja konparaketa. Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa. 

 
 
 

 

 
Grafikoa 3: Baztango ostatu turistikoen bilakaera ostatu turistiko kopuru absolutuekiko  (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 
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Bilakaera honen baitan, ostatu turistikoen tipologia bakoitzak izandako bilakaera ezberdina izan 

dela ikusten dugu. Hurrengo atalean zehatzago ikusteko aukera izango badugu ere, 

azpimarratzekoa da landa etxeen bilakaera altua gainontzeko ostatu turistikoekin alderatuz eta 

azken urteetan apartamendu turistikoek izan duten gorazko joera. Apalki bada ere, erabilera 

turistikoko etxebizitzen presentziak mapa turistikoan kokatzea eragin du. 

 

 
3.2.2 Ostatu-plaza kopurua Baztanen: erregistroak eta 
kopuruaren bilakaera 

Jomuga turistiko baten indikatzaile erabili eta ohikoena da hau, egun jomuga beraren 

iraunkortasuna neurtzeko. Jomuga beraren bertako biztanleak eta turisten arteko orekan 

oinarritzen da, eta honek izan ditzakeen eraginak neurtzeko balio du. 

Kasu honetan atal honek plaza/ohe kopuruan bilakaera azaldu nahi du. Iraunkortasun azterketa 

lan honen hurrengo ataletan aztertuko delarik. 

 
90. hamarkadaren erdialdera arte goranzko bilakaera konstantea baino mantsoa izan dela esan 

dezakegu ohe kopuruei dagokionean. Hortik aurrera, eta zehazki 1995. urtean, ematen da 

Baztanen ohe kopuruan erregistrorik handiena, 575 plazarekin (Baztango kanpinaren 

irekierarekin bat egiten du), 1950-1994 urte arteko plaza kopurua ia bikoiztu zelarik, eta gaur 

egungo plaza kopuruaren %25a erregistratu zen urte bakar horretan. Landa-etxeak arautzen 

dituen 243/1999 Dekretu Foralak testuinguru horri erantzuten dio, aurreko urteetan sortutako 

turismo-negozio anitza arautzeko beharrari hain zuzen ere. 

 

 
 

Grafikoa 4 : Baztango ostatu ohe kopuruen erregistroaren bilakaera (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa. 
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1996. urtetik aurrera plaza kopuruan altak eta bajak izatera ere pasatzen dela ikus dezakegu. 

Baja horietan azpimarratzeko da azken lau urtetako joera, hala nola, 2017an erregistratzen da 

baja kopururik altuena (63 ohe plazarekin). Gainera, 2019 eta 2020 urteetan baja gehiago eman 

dira altak baino, izan ere, 1950. urtea geroztik alta gutxien erregistratu diren urteak direla esan 

daiteke (2019. urtean ez zen ohe plaza berririk erregistratu eta 2020. urtean bi ohe alta besterik 

ez). 

 

 
Grafikoa 5: Baztango ostatu ohe kopuruen bilakaera (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua. 

 
Ostatu turistikoen erregistroak izandako bilakaerak, ohe kopuruan bilakaerarekin bat egiten du 

orohar. Horrela, Baztango ostatu turistikoen ohe kopuruaren bilakaera goranzko joera izan du 

azken 70 urteetan, nahiz eta azken hiru urteetako datuak egonkortzera egin duten (2017an 2.261 

plaza egotetik, 2.297 plaza egotera pasa da 2020. urtean) . 

Honetaz gain, ostatu turistiko modalitate ezberdinek eskaintzen dituzten plaza kopuruak 

identifikatzea ezinbestekoa izango da, batez ere, kopuru hauek iraunkortasunaren ikuspegitik 

izan dezaketen garrantzia dela eta. 

1990. hamarkadatik, Baztanen tipologia ezberdinetako ostatu turistikoak lekua eduki dute, 

bakoitzak suposatzen duen presioa ere ezberdina izan delarik. Aipatzekoa da, Landa etxeek 

bertan duten garrantzia, lehen aipatu bezala, bai ostatu kopuruei dagokionez eta baita hauek 

eskaintzen duten plaza kopuruari dagokionez besteen gainetik kokatzen dela. Honekin batera, 

kanpinak ere garrantzi handia du Baztango eskaintza turistikoa aztertzerako orduan. 

Hots, azpimarragarria da apartamentu turistikoek eta erabilera turistikorako bideratuak dauden 

etxebizitzek eskaintzen dituzten ohe kopuruak azken urte hauetan izan duen gorakada. 
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Grafikoa 6:: Baztango ostatu turistikoen plazen bilakaera ostatu turistikotipologiaka kopuru absolutuekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako 

Turismo Erregistroa 

. Ostatuak = hostelak
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3.2.3 Ostatu turistiko tipologia bakoitzeko bilakaera 

Baztanen (ostatu kopurua eta plaza kopurua): 

Ostatu turistiko mota ezberdinen bilakaerari dagokionean, Nafarroako lurraldean burutzen 

diren ostatu turistikoen sailkapenaren baitan burutzen dira eta tipologia bakoitzak Baztanen 

izan duen bilakaera aztertzea da helburua: 

 
 

 
Grafikoa 7: Baztango ostatu turistikoen erregistroen alten  eta bajen zenbatekoak (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 
 
 

A. LANDA ETXEAK (OSORIK EDO LOGELAKA) 

243/1999 Foru Dekretuaren baitan arautzen dira 
 

Landa etxea bizitegi osoan: 
 

Baztango ezaugarri demografiko eta geografikoak kontuan hartuta landa etxeak osorik 

alokatzeko aukera bezala aurkeztu dira bertako errealitate turistikoan 1990.urtetik aurrera.  2016. 

urterarte goranzko joera adierazten dute (urte batzuetan egonkortuz edota kasuren batean 

gutxiagotuz baja kopurua dela eta). Azken urteetan jaitsiera oso mugatua identifikatzen da. 
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Grafikoa 8 : Baztango landa etxeak osorik izan duten bilakaera (1989-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 

 
Urtez urteko erregistroari dagokionean 90. hamarkadan ematen dira gehienak. Kontuan hartu 

behar dugu 1999an onartu zuela Nafarroako Gobernuak foru dekretua eta horren adierazgarri 

da 2000. urtean ematen dela erregistro kopururik altuera 16 landa etxerekin urtean. 2000. 

urtetik, 2020 urte bitartera bataz beste 2,2 landa etxe berri erregistratu ziren urtero. 

 

 
Grafikoa 9 : Baztango landa etxeak osorik  erregistro urteak (1989-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 
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LANDA ETXEAK (osorik) 87 

Ohe kopurua 685 

Landa etxe plazak guztiarekiko %30.05 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 

 
 

Landa Etxeak logelaka: 
 

Landa etxeen bi modalitateen artean, gailentzen ez den aukera dela ikus dezakegu eta inflexio 

puntu handiagoak identifikatzen dira, bizitegi osoa ostatu turistiko moduan eskaintzen den 

kasuan adierazten den gorazko joeraren aurrean. Bizitegi osoa ostatu turistiko moduan 

eskaintzen den kasuekin alderatuz, hau 4 aldiz baxuagoa den eskaintza dela esan dezakegu. 

 
 

Grafikoa 10: Baztango logelako landa etxeen erregsitro urteak (1989-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 
 
 
 

Erregistroetan emandako alta eta bajetan ikus daiteke ez dela ostatu turistikoen artean horren 

iraunkorra. Kontuan hartu behar dugu, etxebizitza batean eskaintzen den logela bati dagokion 

modalitatea dela eta familia bakoitzaren egoeraren arabera aldatu daitekeen errealitatea dela. 

Ohe kopuruei dagokionean inzidentzia baxukoak dira. Erregistroan ematen den bilakaera ere, 

nahiko aldakorra dela ikusi dezakegu. Kasu askotan, bajan ematen diren ostatu turistikoak 

direla ikus dezakegu. 
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Grafikoa 11: Baztango logelako landa etxeen erregsitro urteak (1989-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 

 

Landa etxeak (logelaka) Baztanen 21 

Ohe kopurua 168 

Logelakako landa etxeen plazak 
guztiarekiko 

%7.3 
(Guztira Baztanen 2279 ostatu-plaza) 

 
 
 

Landa etxeen bi tipologiek eskaintzen dituzten plaza kopuruaren zenbatekoak gehituta, 

Baztango ohe eskaintza osoaren %37a dela, 2279 oheetatik, 845 ohe hain zuzen ere. Horregatik, 

Baztanen eskaintza nagusia landa etxeetan oinarritzen dela esan daiteke eta honek ere bezero 

mota definitzera garamatza. 

 

 
Grafikoa 12: Baztango logelako landa etxeen bilakaera ostatu plaza osoarekiko  (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 
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B. HOTELAK: 

(146/2005 Dekretuaren baitan arautzen dira) 

Jomuga turistikoetan hotelen presentziak garrantzia izan du bidaiatzeko modu berriak eta 

aukerak eskaini diren arte. Gainera, jomuga turistikoen bilakaeran ere eragin nabarmena izan 

dezakete, pertsonak artatzeko daukaten aukera dela eta. Baztango kasuan, hiru hotel topatu 

ditzakegu egun eta sortze edo erregistratze urte ezberdinetan eman direla ikus dezakegu. 

Gartzain, Oronoz eta Arizkunen topa ditzakegu. (Sailkapen honetan ez dira landa hotelak 

kontuan hartzen). 

Tipologia honi dagokionean ez da dira erregistro bajak identifikatu. 
 
 

Grafikoa 13 : Baztango Hotelen erregsitro urteak eta bilakaera (1964-2004). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako  Gobernua 

 
 
 

Hotelak Baztanen 3 

Ohe kopurua 258 

Hotel plazak %11.3 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019.urtean) 

 
 
 
 
 
 

C. LANDA HOTELAK: 

(146/2005 Dekretuaren baitan arautzen dira) 

Marko legala aztertzerakoan ikusi ahal izan dugun moduan, Landa hotelak, landa eremuan 

kokatutako hotelak dira eta tokiko berezko ezaugarri arkitektonikoetan kokatu beharko dute. 

Kasu honetan, Baztanen bi topatuko ditugu eta hotelekin alderatuta berriagoak dira, 2007 eta 

2017an sortu baitziren biak. Oronoz Mugaiari eta Amaiurren kokatzen dira eta hotel kategorian 

kokatzen direnak baino plaza gutxiagokoak dira. (Gehienez hogeita hamar logela izan ahal 

dute) 
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Tipologia honi dagokionean ez da dira erregistro bajak identifikatu. 
 
 

 
Grafikoa 14 : Baztangologelakako landa hotelen erregistroa eta bilakaera (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa,  Nafarroako 

Gobernua 

 

Landa Hotelak Baztanen 2 

Ohe kopurua 38 

Landa Hotel plazak Baztanen %1,66 
(Guztira Baztanen 2279 ostatu-plaza 

2019.urtean) 

 
 
 

Hotelen eta landa hotelen ohe kopuruaren bilakaerari dagokionez, ondorengo grafikoan ikus 

daitekeen moduan, Baztanen hotelak erregistratzen hasi zirenetik gaur egun arte, presentzia 

egonkor bat eduki dute, hazkunde progresibo batekin. Gaur egun, Hotel eta Landa hotelak 

kontutan hartuta, Baztango eskaintza osoaren %1.66a suposatuz. 

 

 
Grafikoa 15: Baztango hotelak eta landa hotelek plazen bilakaera ostatu plaza osoarekiko  (1989-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa. 
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D. OSTATUAK (HOSTALAK): 
 

(146/2005 Dekretuaren baitan arautzen dira) 

Hotelekin batera, Baztanen bilakaera turistikoan hasieratik topatu ditzakegun ostatu turistiko 

ohikoak direla esan dezakegu. Eta hauen bilakaera, etengabekoa eta geldia izan da aldi berean. 

Egun zortzi ostatu topatu ditzakegu Baztanen, hiru Elizondon, bi Almandozen eta bana, Oronoz, 

Elbete eta Iruritan. 

Grafikoa 16: Baztango ostatuen erregistroa eta  bilakaera (1972-2017). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako  Gobernua 

 
 

 
 

Grafikoa 17:: Baztango ostatuen ohe kopuruaren bilakaera ohe kopuru osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 

Hostalak Baztanen 8 

Ohe kopurua 176 

Ostatu plazak %7.72 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 
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Ostatuen ohe kopuruaren bilakaerari dagokionez, ondorengo grafikoan ikus daitekeen 

moduan, era iraunkor batean mantendu dira Baztanen. Gaur egun, Baztango eskaintza osoaren 

%7,72a suposatzera iritsi arte. 
 

 
 
 

E. PENTSIOAK: 

(146/2005 Dekretuaren baitan arautzen dira) 

Ostatu eta hotelekin ikusi dugun moduan, pentsioen lehen erregistroak 1950. urteetan azaltzen 

dira lehenengoz eta, aurreko kasuetan bezala, hauen bilakaera iraunkorra izan da denboran. 

Ostatu-jatetxe-taberna figura duten establezimenduak direla esan dezakegu, bere hasierako 

urteetan batik bat. Egun, bost pentsio daude Baztanen, bi Elizondon kokatzen dira, 2 Arizkunen 

eta bakarra Lekarozen. 

2018an pentsioen baja bat izan da (2012an Elbeten sortutako ostatua da). 
 
 

 
Grafikoa 18: Baztango pentsioen erregistroak (1949-2018). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 
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Grafikoa 19: Baztango pentsioen bilakaera (1949-2018). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 

 
Pentsioen ohe kopuruaren bilakaerari dagokionez, aurreko grafikoan ikus daitekeen moduan, 

era iraunkor batean mantendu dira Baztanen. Gaur egun, Baztango eskaintza osoaren %7,25a 

suposatuz. 

 

 
Grafikoa 20: Baztango pentsioen ohe kopuruaren bilakaera ohe-kopuru osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, 

Nafarroako Gobernua 
 

Pentsioak Baztanen 5 

Ohe kopurua 57 

Pentsioetako plazak Baztanen %2,5 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 
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F. TURISMO ATERPETXEAK: Ikus oharra / Ver nota 

140/2005 Foru Dekretuaren baitan arautzen dira 
 

Egun bi turismo aterpetxe martxan daude Baztanen, 2005 (Binahia, Arraioz) eta 2009 (Kortarixar, 

Elizondo) urteetan erregistratu zirenak. Beraz, Baztango  errealitate  turistikoan ostatu tipologia 

berria dela esan dezakegu eta ikastetxe eta taldeentzako eskaintza egiten dute batez ere. 

Aterpetxe baten kasuan, etxe osoaren alokairua burutzen da landa etxeen eredua jarraituz. 

Bi aterpetxeek Baztango ohe eskaintza osoaren %2,6 suposatzen dute. 
 

 

 
Grafikoa 21: Baztango aterpetxeen bilakaera  ostatu kopuru osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 

Aterpetxeak Baztanen 2 

Ohe kopurua 72 

Aterpetxeetako plazak Baztanen %2,6 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 

 
 
 

oharra / nota 
 
 

Azterketa hontan titularitate publikoko alojamenduak ez dira sartu. 
Datu erreala honakoa da aterpetxeetan: 
+Lekaroz Youth Hostel: 130 plaza 
+Berroetako erromesen aterpea: 16 plaza 
Totala aterpetxeetan=218 (eskaintzaren %8,73) 
 
Aterpetxe hauek kontutan hartzen dituen plazen zenbateko  totala 2497 da, eta ostatu 
kopurua 199. Kapituluaren bukaeran zehazten da ere. 

En el presente estudio no se han tomado a cálculo los alojamientos de titularidad 
pública. El dato real sería el siguiente: 
+Lekaroz Youth Hostel: 130 plazas 
+Albergue de peregrinos de Berroeta: 16 plazas 
Total plazas en albergues=218 (8,73% de la oferta) 
 
El cómputo total de plazas teniendo en cuenta estos albergues es de 2497, y el númerop 
de alojamientos 199. Se indica esto también al final del capítulo. 
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G. KANPAMENDU TURISTIKOAK: 

24/2009 Dekretuaren arautzen dira 

Erratzun kokatua, Baztanen martxan dagoen kanping bakarra da momentuz (Arizkungo 
herrian kanping baten proiektua aurrera doa eta etorkizun hurbilera begira kontuan 
hartzeko ezinbesteko ezaugarria izango da, 500 plaza arteko establezimendua izango 
baita). 

 
 

 

Grafikoa 22: Baztango kanpinaren bilakaera ostatu kopuru osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako 

Gobernua 

Baztan kanpinaren plaza kopuruari dagokionez, landa etxeekin batera, plaza gehien 

eskaintzen dituen tipologia da. 1995. erregistratu zen Erratzuko kanpina eta Baztan osoko ohe 

eskaintzaren %21,9a suposatzen du (500 plaza eskainiz). 

 

Kanpamendu turistikoak 
Baztanen 

1 
(+1 aurki Arizkunen egingo den 

negozio berria) 

Ohe kopurua 500 

Kanpamendu plazak Baztanen %21,9 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 
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H. APARTAMENTU TURISTIKOAK: 

230/2011 Foru Dekretuaren baitan arautzen da. 
 

Sailkapenaren baitan apartamendu turistikoak, landa apartamendu turistikoak eta erabilera 

turistikoko etxebizitzak jasotzen dira eta banaka aztertu dira bakoitzaren bilakaera eta pisua 

ezagutzeko. Inguruko jomuga turistikoetara azkenik iritsi den ostatu tipologia da eta oro har 

arautegi propio baten eza izan da azken urteetako joera. Ostatu tipologia aldakorra eta
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ezaugarri askotarikoa delako neurri handi batean, baina baita kudeaketa ereduak ekonomia 

kolaboratiboan oinarri dutelako ere. 

Apartamendu turistikoei dagokionean, 2004. urtean topatzen da lehenengo erregistroa 

Baztanen eta 2017-2018 urte bitartean ematen dira gainontzeko altarik gehienak. Urteetan 

egonkor mantendutako joera (2010-2016 bitartean 10 inguru mantendu dira) nabarmen 

handituz. 

 

 
Grafikoa 23: Baztango apartamentu turistikoen erregistroa (2004-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa,  Nafarroako Gobernua 

 

 
 

Grafikoa 24: Baztango apartamentu turistikoen bilakaera (2004-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 

 
Apartamendu turistikoek gaur egun Baztango ohe eskaintza osoaren %5a suposatzen dute eta 

goranzko joera bat erakusten dute. 

 

Apartamendu turistikoak 24 

Ohe kopurua 114 

Apartamentu turistikoen plazak Baztanen %5 (Guztira Baztanen 2279 
ostatu-plaza 2019. urtean) 
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I. LANDA APARTAMENTU TURISTIKOAK: 
 
 

 
Grafikoa 25: Baztango apartamentu turistikoen plaza kopurua ostatu turistiko plaza osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo 

Erregistroa, Nafarroako Gobernua 

Apartamendu turistikoen barne kokatzen den izaera bereziko apartamenduak dira eta landa 

etxe bezala inskribatuak egotea beharrezko ezaugarri da, baita beste tipologia batzuetan landa 

izaera izateko txertatzen diren ezaugarriak ere. Landa apartamenduen kasuan gorazko joera 

nabarmentzen da azken urteetan, 2018an ematen dira alta kopuru altuenak (apartamendu 

turistikoekin ere gertatzen den bezala). 

Grafikoa 26: Baztango landa apartamentu turistikoen erregistroa (2004-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 
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Grafikoa 27: Baztango landa apartamentu turistikoen bilakaera (2004-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, Nafarroako Gobernua 
 
 
 

Landa apartamentu turistikoek gaur egun Baztango ohe eskaintza osoaren %6,8a suposatzen 

dute eta goranzko joera bat erakusten dute. 

 
 

 
Grafikoa 28: Baztango landa apartamentu turistikoen plaza kopurua ostatu plaza osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo 

Erregistroa, Nafarroako Gobernua 
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Landa apartamendu turistikoak 
Baztanen 

24 

Ohe kopurua 156 

Landa apartamenduen plazak 
Baztanen 

%6,8 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 

 
 
 
 

J. ERABILERA TURISTIKOKO ETXEBIZITZAK 
 

Baztango errealitate turistikora gehitzen azken alojamendu tipologia da eta 2013. urteaz 

geroztik negozio berria sortzen joan da urtez-urte, egun zazpi etxebizitza turistiko izateraino. 

Erregistratutako erdia baino gehiago (4) Elizondon kokatzen dira. 

 
 

 
Grafikoa 29: Baztango landa etxebizitza turistikoen erregistroak (2013-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa,  Nafarroako Gobernua 
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Grafikoa 30: Baztango landa etxebizitza turistikoen bilakaera  (2012-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa,  Nafarroako Gobernua 
 

Eskaintzen duten ohe kopuruari dagokionean, edukiera txikiko ostatuak direla esan daiteke, 

beraz eragiten duten presioa txikiagoa dela suposatu daiteke. 

Grafikoa 31: Baztango landa etxebizitza turistikoen bilakaera ostatu kopuru osoarekiko (1950-2020). Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa, 
Nafarroako Gobernua 

 

Erabilera turistiko etxebizitzak 
Baztanen 

7 

Ohe kopurua 46 

Erabilera turistikoko plazak 
Baztanen 

%2 
(Guztira Baztanen 2279 

ostatu-plaza 2019. urtean) 
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K. BESTELAKO OSTATU-MOTAK: 
 

Arizkun (Ordokiko industriagunean), Otsondo eta Almandozen (San Blas) autokarabana guneak 

topatu ditzakegu. Bertan autokarabanek edota furgonetek gaua pasatzeko aukera eskaintzen 

dute. 

 

 

oharra / nota 
 
 

Azterketa hontan titularitate publikoko alojamenduak ez dira sartu. 
Datu erreala honakoa da aterpetxeetan: 
+Lekaroz Youth Hostel: 130 plaza 
+Berroetako erromesen aterpea: 16 plaza 
Totala aterpetxeetan=218 (eskaintzaren %8,73) 
 
Aterpetxe hauek kontutan hartzen dituen plazen zenbateko  totala 2497 da, 
eta ostatu kopurua 199. Kapituluaren bukaeran zehazten da ere. 

En el presente estudio no se han tomado a cálculo los alojamientos de titularidad 
pública. El dato real sería el siguiente: 
+Lekaroz Youth Hostel: 130 plazas 
+Albergue de peregrinos de Berroeta: 16 plazas 
Total plazas en albergues=218 (8,73% de la oferta) 
 
El cómputo total de plazas teniendo en cuenta estos albergues es de 2497, y 
el númerop de alojamientos 199. Se indica esto también al final del capítulo. 
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3.2.4. Ohe-plaza kopuruaren bilakaera Bidasoa eskualdeko 

beste udalerriekin alderatuz. 

Jomuga bakoitzak bere indikatzaileen baitan jarduera turistikoaren mugak ezartzea 

beharrezkoa badu ere, inguruko lurraldeetan gertatzen denak eragina ezagutzea baliagarria 

izango da. Modu honetan, ondorengo atalaren helburu nagusia Bidasoako bestelako 

eremuetan ostatu turistikoen sektoreak izandako bilakaera ezagutzea da.. 

 

 

 
Iturria: Baztan-bidasoa.com webgunea 

 
Baztanekin batera, Bertizarana, Bortziriak, Malerreka, Urdax-Urdazubi eta Zugarramurdi izan dira 

aztertutako eremuak. Bilakaera hori ulertzeko zenbait elementu kontuan hartzea 

ezinbestekoa da: 
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● Turismo jardueraren bilakaera Bidasoan: 

Jomuga turistikoaren hastapenak, eta honen bilakaerak egungo errealitate turistikoan eragina 

izan duela esan dezakegu eta Baztango jomuga turistikoaren kasua adibide moduan hartu 

dezakegu. 

Bidasoako eskualdean ostatu turistikoen errealitatearen hasiera, azpiko grafikan ikusi ahal den 

moduan, 1949. urtean eman zen. Lehen ostatu turistikoaren erregistroa, Fonda Elizaldea 

Pentsioa, Sunbilla herrian (Malerrekako eremua), eta urtebete beranduago 1950. urtean, 

Elizondon (Baztango eremua) Eskisaroi Pentsioa (gaur egun oraindik martxan dagoena). 

Ohe kopuruari dagokionean, nabarmena da, Baztanek beste eremuekin alderatuz, ohe plaza 

kopuru altuena duena dela egun eta, 1960. urteaz geroztik horrela izan dela esan daiteke. 

Grafikoa 32: Bidasoa eskualdeko ostatu turistikoen ohe kopuruen bilakaera (1948-2020). Iturria: Nafarroako Plangintza eta Berrikuntza 

Zerbitzua 
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Ostatu plaza kopurua beste eskualdeetan baino handiagoa izatea, Baztango turismoaren 

bilakaera, beste eskualdeekin alderatuz handiagoa izan dela ondoriozta daiteke honela. Izan 

ere, nahiz eta Malerreka eskualdeak ere ostatu turistikoak 1949. urtetik erregistratuak eduki, 

ostatu tipologiaren eraginez, bilakaera hori ez da hain nabarmena izan eta gainontzeko 

eskualdeetan 1968. urtetik aurrera ematen da hazkundea baino progresiboki. 

2019. urteko datuei dagokionean, orain arte landutako jomuga turistikoez gain Nafarroakoa ere 

gehitu nahi izan da eta egungo argazkia eskaini ostatu tipologia bakoitzaren plazak duten 

pisuaren inguruan. 

Azpimarratzeko da, hortaz, landa etxeen kasuan Baztanek izan dezakeen pisua Foru 

Erkidegoan ere, Nafarroako plaza kopuru osoaren % 14,9a izateraino. Bidasoako eskualdea 

kontuan hartua %27,1 izango litzateke plaza kopurua landa etxeei dagokionean. 

 

 
Grafikoa 33: Baztanen ohe kopuruaren bilakaera . Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 
 
 
 

Eskualde mailan, bestalde, Nafarroako datuekin alderatuz gero kanping edota hoteletan 

ematen dira plaza kopuru baxuenak %7,1 eta % 6,5-ekin, hurrenez hurren (Nafarroako datuetan 

ez dira erabilera turistikoko etxebizitzak bereiziak sailkatzen). 
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Ostatu kopuruei dagokionean, Baztango jomugaren atzetik alde handiarekin, Bortziriak eta 

Malerreka dira ostatu turistiko gehien dituzten eremuak. Urdax-Zugarramurdi eta Bertizarana 

dira ostatu turistikoei dagokionean zenbateko txikiena dutenak. 

 

 
Grafikoa 34: Bidasoa eskualdeko ostatu turistiko kopurua -2020. Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 
Tipologiari dagokionean, Baztango kasuan bezala, Landa etxeak eta landa etxeak logelaka dira 

beste eskualdeetan ere eskaintza nagusia eta 2000.urteaz geroztik apartamendu turistikoen 

presentzia eskualde guztietan nabarmena izan da, tipologia motaren arabera bigarren kokatuz. 

 
 

 
Grafikoa 35: Bidasoa eskualdeko lurraldeetako ostatu turistiko tipologia eta kopurua -2020. Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 
 
 
 

Bilakaera azaltzeko eta ulertzeko elementu ezberdinak kontuan hartu behar badira ere, 

azpimarratzekoak dira hurrengoak: 
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● Elizondoren papera: 
 

Elizondo Baztan eskualdeko erakarpen poloa da eta baita inguruko eskualdeena ere. 

Horrek zerbitzu eskaintzan eragina du eta baita bilakaera turistikoan ere. Ikuspuntu 

honetan, Elizondok duen zentralitateak ere bere inguruan garatzen den eskaintza eta 

baliabide turistikoetarako sarbidea edo erreferentzia gunea eragin du. 

 
 

 
Grafikoa 36: Bidasoa eskualdeko ostatu kopurua herriz herri 2020. Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa 

 
 
 

● Errepide sarea: 
 

Garapen turistikoa ulertzeko ere azpimarratzekoa da, Baztanek iparraldearekin 

errepidez duen lotura zuzena, eta testuinguru honetan, Dantxarineak muga gune 

bezala izan duen garrantzia. Edota Erratzutik barrena Baigorrira joateko aukerak ere 

izan dezakeen eragina azpimarratzekoak izan daitezke. 
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3.2.5 Ostatu turistiko negozio berrien eskaera Baztanen. 
 

Ostatu turistikoen bilakaera positiboarekin jarraituz aipatu behar da Baztango udalak 

helarazitako datuen baitan, 2019 eta 2020 urteetan, ostatu turistiko berriak martxan jartzeko 

kontsultak jaso zirela, eta hauetako batzuk prozesuan jarraitu dezaketela. Hauek dira 

aurreikuspenen arabera hurrengo urteetan erregistratzeko aukera duten  ostatu   berriak   (ezin   

da   esan   datu   definitiboak   direnik. 

 

      
Landa etxeak osorik eta logelaka 6 
Hotelak eta landa hotelak 252 
Hostalak 0 
Aterpetxeak 40 
Kanpinak 500 
Apartamendu turistikoak eta landa 
apartamendu turistikoak 16 
Erabilera turistikoko etxebizitzak  
Guztira aurrikuspena kontsulten arabera 814 

 

      
      
       
       
       
       
       
       

       
       
    
     
       
      
       
       

  
    
      

 
2020. urtean erregistratuak dauden 2297 ostatu plazei Berroetako aterpea (16) eta Lekarozkoa 

(130) erantsi behar zaizkie, titularitate publikokoak, beraz 2497 ohe plaza daude 2020ko 

abenduan Baztanen. Aurreko koadroan erakutsitakoak garatuko balira 814 plaza berri gehitu 

beharko zaizkie, guztira 3329 izanen lirateke.  
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3.3 BAZTAN OSATZEN DUTEN KUARTELETAKO EGOERA 
OSTATU TURISTIKOEI DAGOKIONEAN. 

Ostatu turistikoek Baztango errealitatean izandako bilakaera ikusi ondoren , egun Baztan 

osatzen duten herri bakoitzean ostatu turistikoen errealitatea ezagutzea da atalaren helburua. 

Modu honetan Baztango kuartel bakoitzaren analisian oinarrituko da. Modu honetan faktore 

esanguratsuenak identifikatu eta herri mailako ikuspegiak zehazteko. 

❏   Baztangoiza kuartela (Arizkun, Azpilkueta, Erratzu eta Amaiur) 

❏  Erberea kuartela (Oronoz, Arraioz, Irurita eta Gartzain) 

❏   Elizondo kuartela (Lekaroz, Elizondo, Elbete) 

❏   Basaburua kuartela (Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga) 
 

 
Irudia: Baztango ostatu turistikoen kokapena eta tipologia. Lanketa propioa. Iturria: Nafarroako Turismo Erregistroa. 
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3.3.1. Ostatu-kopurua, tipologia eta ohe-kopurua herriko. 
 

Lehen begirada batean, kuartel bakoitzaren ohe kopuruak duten pisua ikusteko asmoz, 

ondorengo argazkia-irudia prestatu da. Azpimarratzekoa da bertan, Baztangoiza kuartelak 

duen pisua egun ohe kopuruei dagokionean eta, aldiz, Basaburua kuartelak jasotzen dituela 

kopururik baxuenak. Honekin batera, eremu urbano nagusitik (Elizondo) haratago ostatu 

turistikoek duten presentziaren garrantzia nabarmentzera garamatza. Bestalde, edukiera 

handieneko establezimenduak Erratzun (Baztan Kanpina, 500 plaza), Gartzainen (Baztan 

Hotela, 168 plaza), Oronoz-Mugairin (Urgain II hotela, 52 plaza) eta Elizondon (Hostal Elizondo, 52 

plaza) kokatzen dira.
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1. BAZTANGOIZA KUARTELA. 
 

Ostatu kopurua 82 

Ohe kopurua GUZTIRA: 1175 ohe 

Amaiur/Maya 102 ohe 

Arizkun 245 ohe 

Azpilkueta 117 ohe 

Erratzu 711 ohe 

 

 

Ostatu tipologia (2020. urtea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herriz-herri alojamendu kopuruaren bilakaera 1950-2020 

 

 
Grafikoa 37-38-39: Baztangoiza kuarteleko: ohe kopurua 2020 / Ostatu tipologia eta ostatu kopuruaren bilakaera herriko 
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2. ELIZONDO KUARTELA: 
 

Ostatu kopurua 59 

Ohe kopurua GUZTIRA: 459 ohe 
(+130 Lekaroz aterpea) 

Elbete 42 ohe 

Elizondo 381 ohe 

Lekaroz 36 ohe 

 

 

Ostatu tipologia Elizondo 
kuartelean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herriz-herri alojamendu kopuruaren bilakaera 1950-2020 
 
 

 
Grafikoa 40-41-42: Elizondo kuarteleko: ohe kopurua 2020 / Ostatu tipologia eta ostatu kopuruaren bilakaera herriko 
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3. ERBEREA KUARTELA: 
 

Ostatu kopurua 44 

Ohe kopurua. GUZTIRA: 532 ohe 

Arraioz 76 ohe 

Gartzain 234 ohe 

Irurita 57 ohe 

Oronoz-Mugairi 165 ohe 

 

 

Ostatu tipologia (2020. urtea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herriz-herri alojamendu kopuruaren bilakaera 1950-2020 
 

 
Grafikoa 43-44-45: Erberea kuarteleko: ohe kopurua 2020 / Ostatu tipologia eta ostatu kopuruaren bilakaera herriko 

48



 
 

4. BASABURUA KUARTELA: 
 

Ostatu kopurua 12 

 
 

Ohe kopurua 

GUZTIRA: 131 ohe 
(+16 Berroeta aterpea) 

Almandoz 43 ohe 

Aniz 14 ohe 

Berroeta 12 ohe 

Ziga 62 ohe 

 

 

Ostatu tipologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herriz-herri alojamendu kopuruaren bilakaera 1950-2020 

 

Grafikoa 46-47-48: Basaburua kuarteleko: ohe kopurua 2020 / Ostatu tipologia eta ostatu kopuruaren bilakaera herriko 
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3.3.2. Hirigintza ezaugarriak. 
 

Landa eremuetan, ostatu turistikoen kokalekuak eta tipologiak berebiziko garrantzia du. Batez 

ere, eguneroko bizimoduan eragin eta bisitari kopuru altuko garaietan arazoak sortzeko aukera 

dutelako eta lur ez-hirigarrian berezkoak diren jarduera primarioendako espazioak okupatzen 

ahal dituztelako, alojamendu negozioa jarduera osagarria ez den kasuetan. Hori dela eta, 

ondorengo atala aurretik Baztango kuartel ezberdinek duten ohe kopuruaren eraginak 

identifikatzea osatzera dator. Zehazki, ostatu turistikoen kokalekua ezagutu (lur tipologiaren 

arabera) eta online galdetegietatik jasotako hirigintza ezaugarriei lotutako informazio 

kualitatiboa gehituko da. 

 

 
a) Baztango eremu administratiboaren ezaugarriak. 

 

Kod. Udalerria Azalera (km2) Azalera (ha) Lur urbanoa (ha) % Landa lurra 
(ha) 

% 

050 Baztan 376,8 37.681,30 417,61 1,11 37.263,69 98,89 

 
 

Baztan Nafarroako udalerririk zabalena da, 376,8 km2 -ko azalerarekin. Eremu urbanoari 

dagokionez, guztiaren %1,11 besterik ez du suposatzen, biztanleria 15 herrietako nukleo 

urbanoetan, auzoetan eta sakabanatutako etxebizitzetan (landa eremuan) kokatzen da. 

Hortaz, biztanle-dentsitatea 20,71 biztanle/km2 -koa da (2020. urtea). 

Esan bezala, ia lur-eremu guztia (%98,89a) landa lurrak dira. Bertan, babestutako lau naturgune 

identifikatzen dira: 

 

 
/ / 
/ / 

ZEPA B-122 
Aritzakun-Urrizate-Gorramendi. 
Eremu honetan beste hiru gune sailkatzen dira: 

 
Itxusiko Erreserba-Naturala (RN-2). 115 Ha. 

 
Irubelakaskoa Erreserba-Naturala (RN-4). 
107 Ha. 

 
Iparlako basa-faunaren babeserako gunea 
(APFS-1). 266 Ha. 

 
Irudia: Baztango Udal Hirigintza Planean, Lur Ez Hirigarria 

kategorizazio mapa. 

Babestutako eremu hauek Baztango ipar-ekialdean 

aurkitzen dira, nukleo urbanoetatik kanpo eta ostatu 

turistikoen presentzia bertan oso eskasa da. Dena den, babesgune hauek kontutan hartzea 

garrantzitsua da edozein jarduera ekonomikoren kudeaketa eta garapena iraunkorra ziurtatu 

aldera. 
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Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 
 
 

b) Ostatuen kokalekua lurzoru motaren arabera herriko. 
 

Jarraian, gaur egun Baztan osatzen duten lau kuarteletan dauden ostatuen kokalekua azaltzen da. 

Baztango Udal Hirigintza Planean, Lur Ez Hirigarria kategorizazioa maparen (2001) arabera, 

orohar ostatuak zein motatako lurretan kokatzen diren irudikatzen da eta ondorengo 

sailakpenaren arabera burutu da: landa lurra, lur urbanoa eta hirigarria den lurretak. 1 

 

 
Lur urbanoa eta hirigarria 

 
Nekazal eta abeltzaintza erdi mailako produktibitate lurrak. 
Hauetatik %2,4a besterik ez dira ekoizpen lurrak eta %55a, 
aldiz, belardi eta larreak. 

 
Baso lurra 

 
 

Jarraian azaltzen diren irudietan ikusten den moduan, herri gehienetan lur urbanoan (eta 

hirigarrian) eta erdi mailako produktibitate lurretan kokatzen dira ostatu turistikoak gaur egun. 

Zentzu honetan, nabarmentzekoa da auzoetako nukleo eta inguruko landa lurretan kokatzen 

diren ostatuak, “Nekazal eta abeltzaintza erdi mailako produktibitate lurra” kategorian barneari 

dagokion eremuetan aurkitzen dira batik bat eta, beraz, lehen sektorearekin eta lur ez hirigarri 

izendapenari lotuta daude. 

Ildo honi jarraiki, Baztango Udal Hirigintza Planean nukleo eta auzoen klasifikazio bat burutzen 

da (Memoria. 3.2 atala) biztanleria, etxebizitza-parkea eta antolamendu konplexutasun 

aldagaiak kontatutan izanda. Horrela, bost taldetan banatzen dira Baztango herrigune eta 

auzoak: 

a. Nukleo zentrala: Elizondo 

b. Erdibideko nukleoa: Erratzu, Arizkun, Irurita era Oronoz-Mugairi 

c. Landa nukleoak: Amaiur, Elbete, Lekaroz, Almandoz eta Arraioz-Mardea. 

d. Oinarrizko nukleoak: Bozate, Ordoki, Etxerri, Berroeta, Ziga eta Gartzain-Aitzano. 

e. Auzo eta lekuak: Gorostapolo, Iñarbil, Aintzialde, Azpilkueta, Apaioa, Urrasun, 

Zuaztoi, Antzanborda, Etxaide, Oharriz, Ariztegi, Zozaia eta Aniz. 

Klasifikazio honi arretaz behatzea ezinbestekoa da etorkizunean gune bakoitzean 

mahaigaineratu daitezken ostatu turistikoen kudeaketa iraunkorra burutu nahi bada. Izan ere, 

herri eta nukleo bakoitza jarduera turistikoari aurre egiteko hauskortasun-maila eta berezko 

baldintza desberdinetatik abiatzen da. Eta, beraz, lekuan-lekuko erregulazioa bideratzea 

aproposa litzake. 

 
 
 

1 Oharra: Ostatu bakoitza irudikatzen duten puntuen kokalekua mapan eta irudikatutako establezimendu 
kopurua, zenbait kasuetan ez dute guztiz bat egingo errealitatearekin, GIS erramintaren bidez 
geoerreferentziatutako datuen araberako emaitzak jasotzen dira. 
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Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

Honekin batera, nukleo urbanoetatik kanpo dauden alojamendu tipologia ugariena landa 

etxeei dagokio, diseminatutako lur eremuetan aurki daitezke batik bat. Ezaugarri hau ere gaur 

egungo egoeraren aldagai bat da. 

 

 
1. Baztangoiza kuartela (Arizkun, Azpilkueta, Erratzu eta Amaiur) 

 

Irudia: Baztangoiza kuartela osatzen duten herrietan ostatuen kokalekua. Lurzoru mota. Iturria: SIUN. Lanketa propioa. 
 
 
 

2. Erberea kuartela (Oronoz, Arraioz, Irurita eta Gartzain) 

 

Irudia: Erberea kuartela osatzen duten herrietan ostatuen kokalekua. Lurzoru mota. Iturria: SIUN. Lanketa propioa. 
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Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

3. Elizondo kuartela (Lekaroz, Elizondo, Elbete) 
 

Irudia: Elizondo kuartela osatzen duten herrietan ostatuen kokalekua. Lurzoru mota. Iturria: SIUN. Lanketa propioa. 
 
 
 
 

4. Basaburua kuartela (Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga) 
 

Irudia: Basaburua kuartela osatzen duten herrietan ostatuen kokalekua. Lurzoru mota. Iturria: SIUN. Lanketa propioa. 
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c) ERAIKINAK: 
 

● EZAUGARRI ARKITEKTONIKOAK 
 

Baztango arkitektura tradizionaleko ezaugarriak dituzten eraikinak dira kasu gehienetan 

(jasotako erantzunen ia %69a), bertako izaera eta elementu estetikoak mantentzen dituzten 

establezimeduak direla esan dezakegu, 

hauetatik gehienak landa eremu 

diseminatuan kokatzen diren baserriak izanik. 

Bestalde, beste mota bateko eraikinetan 

dauden ostatu gehienak herriguneetan edota 

auzoetan kokatzen dira. 

 
 
 

Grafikoa 49: Eraikinen ezaugarri arkitektonikoak. Iturria: 

Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia. 

 

 
Irudiak: Jauregizar dorrea (Arraioz) eta Petisansenea landa etxea (Azpilkueta) 

 
 
 
 

● MANTENIMENDU LANAK 
 

Ostatu turistikoei bideratutako galdetegian, establezimendu bakoitzean azken hamar urteetan 

burututako mantenimendu lanak edota berrikuntzak egin diren ezagutu nahi izan da. 

Galdetegia erantzun duten establezimenduen erdiak (%51,6ak) mantenimendu-lanak edota 

ekipamenduen hobekuntzak egin dituztela adierazi dute, %22ak azken urteetan eraikina guztiz 

eraberritu dutela erantzun dute eta %14ak, aldiz, eraikinaren barrualdea berritu dutela. Modu 

honetan, Baztango ostatu turistikoen egoera orokorra ona dela sumatzen da, eraikinen eta 

ekipamenduen etengabeko hobekuntzak burutzearen joera dagoela, alegia. Gainera, etxe 

berria edota azken 10 urteetan eraikitakoak diren establezimenduak ere agertu dira (guztira 

%8a). 
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Grafikoa 50: Ostatuko instalakuntzetan edo eraikin osoan egindako berrikuntzak. Iturria: Baztango ostatu turistikoei 

egindako galdetegia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irudia: Posada Elbete 
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3.3.3. Zerbitzu turistiko eskaintza herriko. 

 

 
Irudia: Baztango zerbitzu turistiko nagusien eskaintza herrika. Iturria: Nafarroako turismo erregistroa. Lanketa propioa 

 
Ostatu turistikoekin batera, bisitariak jomuga turistikoan barrena, herrika, kontsumitu edota 

erabiltzen dituzten zenbait zerbitzu identifikatzea da atal honen asmoa. Garatutako mapan 

ikusi daiteken moduan, Elizondorekin batera Arizkun eta Erratzu dira zerbitzu eskaintza zabal 

eta anitzena (baita ostatu-plaza kopuru altuko nukleoak ere). 
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3.4 ONDORIO NAGUSIAK ETA KONTZEPTU KLABEAK 
 
 
 
 

Ostatu-tipologia eta plaza kopurua Baztanen 
 

Ostatu tipologia bakoitzeko azterketatik, ikuspegi orokorra izatea garrantzitsua da ostatu 

bakoitzaren tipologiak jomugan eta lurraldean izan duen bilakaera identifikatzeko. 

Ondorengo ondorioak atera ditzakegu: 

● Landa etxeak dira Baztanen gehien topa ditzakegun ostatu mota, 167 

establezimendu daude (136 osoa + 31 logelaka) eta Baztanen dauden %37ko plaza 

kopurua suposatzen dute 2020ko azken datuen arabera. 

● Baztanen dauden landa etxeek Nafarroa osoko %15a suposatzen dute. Honek Baztan 

jomuga turistiko bezala duen posizionamendua indartzen du, hala nola, landa 

turismoan bereziki posizionatutako lurraldea da. 

● Hotelak, landa hotelak, ostatuak (hostalak) eta pentsioak, denboran bilakaera 

orekatuagoa izan dutela esan dezakegu. Egun Baztango plaza eskaintzaren %19,8a 

suposatzen dute. 

● Kanpamendu turistikoak. Gaur egun bakarra dago Baztanen (90. hamarkadan 

zabaldu zen Erratzuko Baztan Kanpina, 500 plazarekin). Aurki martxan jarriko den 

Arizkungo kanpamendu turistiko berriak eragingo duen plaza kopuru igoera 

nabarmena izango da (modu progresiboan 500 plaza berri sortuko dira). Negozio 

berri honek Arizkunen, eta Baztangoiza kuartelean orokorrean, bisitari fluxuen 

gorakada nabarmena suposatuko du. 

● Azken urteetan ostatu-tipologia berrien agerpena. Apartamentu turistikoak (landa 

apartamentuak barne) azken bi hamarkadetan Baztanen sortu diren negozio berrien 

artean garrantzia handien izan duten ostatu-tipologia dira. Gaur egun Baztango 

ostatu-plazen %11,8a suposatzera iritsi arte. Apartamentu turistiko gehienak 

Elizondoko herrigunean kokatzen dira. 

● Erabilera turistikoko etxebizitzak Baztango jomuga turistikora azkenik iritxitako 

alojamendua tipologia litzateke (2013. urtetik aurrera azaltzen dira negozio berriak). 

Gaur egun 7 etxebizitza daude bakarrik eta plaza kopuruari dagokionean Baztango 

eskaintzaren %2a suposatzen badute ere, etorkizuneko bilakaera gertutik jarraitzea 

komenigarria litzateke (bestelako hiri eta lurraldeetan sortu diren etxebizitza 

turistikoek edukitako joeraren antzera). 
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Ostatu turistikoen kokapena Baztanen 

● Ostatu turistikoen %66,5a lur-eremu urbanoetan kokatzen da gaur egun 

(herrigunean eta auzoetan) eta %33,5a, aldiz, lur-eremu diseminatuan. Herrien 

ezaugarriak kontutan izanda, establezimendu hauen kokalekuari arreta berezia 

jartzea interesgarria dela uste da. 

● Baztangoiza eta Elizondo kuarteletako herrietan ematen da ostatu turistikoen 

kopuru gehiena (82 eta 59 ostatu hurrenez-hurren). Eta ohe-plaza kopuruari 

dagokionez, Baztangoiza eta Erberea kuartelak dira ostatu-plaza kontzentrazio 

altueneko eremuak (1175 eta 532 plaza hurrenez-hurren). Ondorioz, herri hauetan 

sortu daiteken presio turistikoaren kontrola eta jarraipena egiteko ezinbestekoa den 

aspektua da ostatu kopurua eta plaza kopuruaren arteko erlazioa. 
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4. OSTATU TURISTIKOAK ETA TURISMO ERREALITATEA 

BAZTANEN. 

Turismo jardueraren eta ostatu turistikoen arteko errealitatearen ikuspegia zabaltzeko asmoz, 

ondorengo atalean turismoarekin zerikusia duten zenbait arlo aztertzen dira. Azterketa 

honetarako Baztango eragile ezberdinetatik jasotako informazioa eta lan honen baitan 

burututako galdetegietan jasotako dokumentazioan oinarritu da. 

 

 
4.1. BISITARIEN BILAKAERA TURISTIKOA. 

 
Atalaren helburu nagusia bisitari bilakaerak eta ostatu turistikoen bilakaerak duten harremana 

aztertzea da. Testuinguru honetan, kontuan hartu behar dugu Nafarroan orokorrean eta 

Baztanen zehazki, bisitarien datuen jarraipenaren sistematizazioa duela gutxi ezarri zela, beraz 

ezin izango dela ostatu turistikoen lehen erregistroekin datuak alderatu. Bestetik, Elizondoko 

Turismo Bulegoan jasotako bisitarien datuak ez dute Baztanen ostatu hartu duten turisten 

inguruko datuak isladatzen, baizik eta informazio puntutik pasatzen diren erabiltzaileen perfila 

jasotzen dutela (bai eguneko bisitariak eta baita turistak ere). 

● Bisitari kopuruak izandako bilakaera Baztanen (2010-2019): 
 

Baztango Turismo Bulegoan jasotako datuetan oinarritzen da azterketa hau, 2010 eta 2019 

urteetan Baztan bisitatu duen pertsonen bolumenaren irudikapen bat osatzen dute. Modu 

honetan, oso nabarmena da 2015. urtean eman zen gorakada (23.066 bisitari erregistratu ziren 

turismo bulegoan, 2014. urtearekiko ia %40a igo zen). Hazkunde honen arrazoi nagusietako bat 

Baztango trilogia literatur fenomenoak lurraldearekiko eragindako interesa edota zenbait natur 

guneek izandako ospeak azaldu dezakete. (nota: ordutegiak bariazio batzuk eduki ditu ere) 

Joera horretan, 2016. urtean ere bisitari kopuru altuena jaso zen, zehazki 25.562 bisitari pasa 

ziren Elizondoko turismo bulegotik. Hortik aurrera, urtez-urte bisitarien datuek beherantz egin 

badute ere, balore altuetan mantendu da. 
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Grafikoa 51: Bisitarien bilakaera Baztanen (2010-2019). Iturria: Baztan turismo bulegoa. 

 
Beherazko joera hau txangozale eta turista kopuruen aldaketak azaldu dezake. Gertuko 

bisitariak ingurua ezagutu eta turismo bulegora ez hurbiltzea dakarrelako. 2020.urteko datuak 

tentuz aztertu behar diren arren, 2017 eta 2020.urtean bisitarien inguruan burututako 

azterketek txangozaleen igoeraren zantzuak erakusten dituzte turisten kopuruen aurrean. 

(Xorroxingo Ur Jauzia eta Amaiurko bisitarien inguruko txostenak). Ideia hau bestalde ezin 

daiteke bakarrik aztertu edo irakurri, zentzu honetan, Nafarroako bidaiari datuak aztertuta 

alojamendu tipologiari dagokionean (Turismo Rural) 2017. urtetik aurrera bidaiari gutxiago 

erregistratu direla ikusten baita.. 

 

 
Grafikoa 52: Landa eremuko bidaiariak hilabete eta urtez urte. Iturria: Nafarroako Turismoaren behatokia. 
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2020. urteko datuei dagokionean, guztira 9.640 bisitari erregistratu ziren Baztango informazio 

bulegoan.  Covid-19ak  eragindako  osasun-alarma  eta  krisi  sozio-ekonomikoak   eragin  zuzena 

izan du. Datuen irakurketan eginez, 2018 eta 2019. urteetan erregistratutako bisitarien 

datuetatik hurbil kokatzen dira uztaila eta abuztuko datuetan (2019. urtearekin alderaz %3,2ko 

igoera erregistratuz eta abuztuko hilabetean %14,8ko igoera erregistratuz.) 

 
Urtekako  datu  absolutuei  begiraztuz  gero,  2016.  urtetik  2019.urtera  %10,2ko  jaitsiera  izan  da 

bisitarien erregistroan bataz beste %47,6ko jaitsiera izan den bitartean 2019 eta 2020.urteen 

artean. 

 
Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua 

343 154 0 0 0 191 2616 5429 561 346 - - 
 

Oharra: Azaroa eta abenduko datuak ez dira erregistratu, txosten hau burutu den momentuan ez zeuden eskuragarri. 

Iturria: Baztango turismo bulegoa. 
 
 
 

● Bisitariak Baztanen urteko garai desberdinetan (hilabeteka 2010-2019 urteak): 
 

Azken urteetako datuei erreparatuz gero, bisitarien urterokotasun-maila altua nahiko erregular 

mantendu dela esan daiteke, hau da, denboraldi altuko eta baxuko sasoiak nabarmen 

desberdintzen dira. Uztaila eta abuztua dira urteko sasoi altuko hilabeteak zalantzarik gabe urte 

guztietan eta, horrekin batera, aipatzekoak dira Aste Santuari lotutako gorakadak (martxoa 

edota apirila, urtearen arabera). Eta azken urteetan, urrian ere hazkunde arina antzematen da. 

 

 
Grafikoa 53: Bisitarien bilakaera hilabeteka (2010-2019). Iturria: Baztango turismo bulegoa. 

 
Kasu honetan ere, 2020. urteko datuak azterketa honetatik kanpo uztea erabaki da, aparteko 

osasun-egoera dela eta, ez baitira modu homogeneoan bildutako datuak izan. 

Bisitarien garaikotasunari lotuta, interesgarria da ostatu turistikoen okupazio portzentaiekin 

alderatzea (hotelen eta landa etxeen okupazioa oheko Baztanen). Instituto Nacional de 

Estadística-k 2019. urtean burututako “Encuesta de Ocupación” txostenean jasotako okupazio 

datuen arabera, Baztango hotel establezimenduen batazbesteko okupazioa plazaka %36,20koa 
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izan zen eta landa etxeena, aldiz, %21,26koa. Hilabetekako zifrak aztertzen baditugu, deigarria 

da abenduan gertatzen dena, izan ere, turismo bulegotik pasatako bisitarien kopurua urria eta 

azaroan antzekoa bada ere, landa etxeen okupazioa nabarmen egiten du gora hilabete 

honetan. Gabonetako oporraldian edota abenduko zubian (Nafarroan egun gehiago jai direla 

jakinda) gertuko lurraldeetako edota errepikatzen duten bisitariak direla pentsatu daiteke, 

turismo bulegotik pasatzen ez direnak. 

Bestela, okupazio datuek bisitarien bolumenen joerarekin bat egiten dute oro har. 

 

Grafikoa 54: Bisitariak 2018-2019, okupazioa hoteletan eta landa etxeetan (plazako): Iturria: Turismo Bulegoa eta INE 

(Encuesta de Ocupación). 2019. urtea 

 
 

● Turisten egonaldia: gau kopurua Baztango ostatu turistikoetan 

Baztango ostatuei egindako 

galdetegietatik jasotako erantzunen 

arabera, bezero gehienak (%89a) 1-4 

gaueko egonaldi laburrak (“ihesaldiak”) 

egiten dituzte, asteburu edota zubiekin 

bat egin dezaketenak ziurrenik edo, 

agian jomuga turistiko anitz (multi-

destino) bisitatzen dituzten turistak 

izatea eta Nafarroan egun batzuetako 

geldialdia egiten dutenak. Edozein 

kasutan, gau gutxiko egonaldiak direla 

nabarmena da. 

Grafikoa 55: Turisten egonaldia. Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia. 
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Honekin batera, aipatzekoa da galdetegia erantzun duten ostatu-turistikoen bezeroen %56a 

gutxi gorabehera nahiko fidelak direla, behin baino gehiagotan ostatu berdinean errepikatzen 

dutenak dira. Oso datu subjektiboa izan arren, Baztan jomuga turistiko bezala duen 

erakarpen-maila eta turista tipologiaren ezaugarrien inguruko pista batzuk ematen ditu. 

 

 
● Bisitari tipologia, jatorria eta motibazioa. 

 
Atal honetan burutu den azterketa guztiz baldintzatua egon da Baztango Turismo Bulegotik 

eskuratu ahal izan diren datuak direla eta. Izan ere, ez dira urtez-urte datuak modu bateratuan 

jaso izan. Bisitarien ezaugarriak ezagutzea ostatu turistikoen errealitatearekin zuzenean lotuta 

dauden heinean, eta hauek turismo bulegoan bitartez soilik biltzen direnez, azterketa honetan 

Baztango ostatu turistikoei zuzendutako galdetegian bitartez eskuratutako hainbat emaitza ere 

gehitu nahi izan dira. 

 

 
BISITARI TIPOLOGIA 

 
Baztango Turismo Bulegoan ez dira bisitari tipologiaren inguruko datuak jasotzen, beraz, lan 

honen baitan Baztango ostatu turistikoei bidalitako galdetegietatik lortutako emaitzak erabili 

dira atal honen azterketa burutzeko. 

Bisitari tipologiak edo perfilak: familiak, bikoteak, enpresa langileak edo negozio turistak, 

jubilatuak, lagun taldeak eta norbanakoak. 
 

 

FAMILIAK 
%45,8 

BIKOTEAK 
%27,1 

LAGUN 
TALDEAK 

%21,5 

 
JUBILATUAK 

%2,8 

 
 

 

 

Irudia: Baztango bisitarien tipologia 2019 datuetan oinarrituta.  Iturria: Lanketa propio 
 
 

 
Ume edota gaztetxoekin bidaiatzen duten familiak dira Baztango turista perfil nagusia 

zalantzarik gabe, naturaz eta lasaitasunaz gozatzeko asmoz bertako ostatu turistikoetan 

egonaldia egiten dutenak. Tipologia honen ezaugarriei eta beharrei arreta jartzea ezinbestekoa da, 

beraz, jomuga turistikoan eskaintzak, zerbitzu turistikoak eta bestelako azpiegiturak 

planteatzerakoan. Familien ondoren bikoteak eta lagun taldeak dira bezero potentziak 

aipatuenak. 
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JATORRIA 
 

Jarraian azaltzen den grafikoak 2014, 2015 eta 2016 urteetako datuen bataz-bestekoa erakusten 

du, Baztanera etortzen diren bisitarien jatorriaren irudikapen bat egiten laguntzen dutelarik. 

Modu honetan, Euskal Herriko probintzia desberdinetako bisitarien batura da ugariena (ia %30a 

suposatzen dute), gertuko bisitariak alegia. Katalunia da Estatuko autonomia erkidegoetatik 

ugariena, bisitarien %20arekin. Jarraian, Madril eta Balentzia azaltzen dira, %13,5 eta 12,6 

hurrenez-hurren. 

 
 

 
 

 
Grafikoa 56: Bisitarien jatorria bataz beste (Estatuko erkidegoak, Euskal Herria eta atzerria) ehunekotan 2014-2016 urteak. 

Iturria: Baztango Turismo Bulegoa. 
 
 

Aipagarria da atzerriko turisten kopurua pasadizozkoa dela, soilik bisitari guztien %2a suposatu 

baitzuten 2015ean. Nafarroako Turismo Behatokiaren arabera, Nafarroak jasotzen dituen 

bisitarien %25-26 inguru dira atzerriko herrialdeetakoak azken urteetan (2015-2019 urte 

bitartean), Baztanen jasotako datuetatik oso urrun. 

 
 

MOTIBAZIOA 

Baztango Turismo Bulegoak helarazitako informazioaren arabera, 2015. urtean erregistratu ziren 

bisitarien bidaiatzeko motibazioak, hau da, turismo bulegoan egindako kontsultak eta galderak 

dira. Urtez-urteko bilakaera nolakoa izan den jakitea ezinezkoa bada ere, turisten lehentasunak 

eta joera orokorrak identifikatzen lagundu dezake eskuratutako informazio honek, lan honen 

baitan ostatu turistikoei helarazitako galdetegietatik jasotako emaitzekin batera. 
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Irudia: Baztango ostatu turistikoetako bezeroek gehien 

bisitatzen dituzten lekuak. Iturria: Ostatu turistikoei 

egindako galdetegia. 

 
 
 
 
 

Grafikoa 57: Baztango turismo bulegoan egiten diren kontsultak 2015. Bisitarien motibazioa. IIturria: Turismo Bulegoa 

 
Nabarmena da Xorroxingo urjauziak, Amaiur, Zugarramurdiko lezea edota Elizondok duten 

nagusitasuna bi informazio-iturrien arabera. Turismo Bulegoak jasotako datuetan, Elizondori 

buruzko kontsultek kopuru altuena izatearen arrazoia bulegoa bertan kokatzen delako da. Dena 

delakoarekin, bisitariak Baztan barruan nahiz inguruko eskualdeetako zein leku bisitatzen 

dituzten ezagutzea oso garrantzitsua da, jende-pilaketak ekiditeko edota zerbitzuen beharrak 

identifikatu eta neurriak hartu ahal izateko. 
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4.1.1 DATU OSAGARRIAK. Extractos. 
 
“Estudio cuantitativo y cualitativo del turismo actual en Amaiur y Baztangoiza. 
Afluencia, perfil y gasto del visitante, estructura y sinergias de la visita y análisis de redes sociales, 
2020” 

 

 

 

Meridiano Zerok 2020ko abuztuan Amaiurren egindako azterketako informazio hau bereizi 

dugu: 
 

EXTRACTO 1: 

 
 
 

P12-13. frec % 
Elizondo 157 7 7,3% 
Erratzu/Xorroxin 93  45,8% 
Señorío de Bértiz 87  42,9% 
Otros 50  24,6% 
Ziga 50  24,6% 
Lugares Trilogía del Baztán 29  14,3% 
Queserías, productores locales 28  13,8% 
Amaiur y Xorroxin/Erratzu 21  10,3% 
Deportes y actividades de pago (equitación, scape 
room, bici...) 

18  8,9% 

Sólo Amaiur 17  8,4% 
Museo Santxotena en Arizkun 16  7,9% 
Vía Verde del Bidasoa 3 1,5% 
Total respuestas 569  

Total encuestados 203 100,0% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P12-13. ¿QUÉ LUGARES HA VISITADO O PIENSA VISITAR EN BAZTÁN, DURANTE 
ESTE VIAJE O EXCURSIÓN?: (respuesta múltiple, abierta) 
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EXTRACTO 2: 

ESTRUCTURA DE LA VISITA EN BAZTÁN DEL TURISTA (Intención): 
 

P12-13. frec % 
Elizondo 112 87% 
Erratzu/Xorroxin 96  74% 
Señorío de Bértiz 80  62% 
Ziga 45  35% 
Otros 36  28% 
Lugares Trilogía del Baztán 29  22% 
Queserías, productores locales 28  22% 
Deportes y actividades de pago (equitación, scape 
room, bici...) 

18  14% 

Museo Santxotena en Arizkun 15  12% 
Vía Verde del Bidasoa 3 2% 
Sólo Amaiur 2 2% 
Total respuestas 464  

Total encuestados 129 100% 

La gran mayoría de turistas entrevistados en Amaiur (la mayoría pernoctando también en Baztán), visitará 
también Elizondo, Erratzu y/o subida a Xorroxin, el Señorío de Bértiz y Ziga. Entre el casi 30% que responde “otros”, 
una parte importante se refiere a la oferta de senderismo en el valle. 

En el caso del excursionista no aparecen actividades turísticas, sin embargo el turista sí consumirá visitas a 
productores agroalimentarios locales o contratará actividades diversas. 

(…..) 

El excursionista de Amaiur, combina su visita con otros atractivos; sólo es un destino único para 2 de cada 
10. Más adelante (P31) veremos que la estancia en Amaiur es de una duración relativamente corta para la 
mayoría, y que puede extenderse mucho más. 

6 de cada 10 excursionistas de Amaiur combinan la visita en el día con Elizondo y casi 2 de cada 10 visitan en el 
mismo día Erratzu y/o el paseo hasta Xorroxin. Con menor frecuencia, aparecen también Bértiz y Ziga. 

Casi un 20% combinará la visita a Amaiur con ortos lugares. En el caso del excursionista, muchos no sabían aún 
dónde irían exactamente tras la visita a Amaiur, aunque destacan las cuevas de Zugarramurdi (entendiendo 
que forman parte de Baztán), así como las Ventas de Izpegi. 

 
 

EXTRACTO 3: 

 

Es muy interesante destacar que el 35% de los visitantes encuestados, haciendo turismo en Navarra, manifiestan 
que permanecerán sólo en Baztán. Baztán es un destino en sí mismo dentro de Navarra. Para este grupo de 
turistas la estancia promedio es de 3,7 noches (un 21,6% estará 4 noches y un 18% dos noches). 

El resto de turistas en Baztán visitará también Zugarramurdi, Urdax, Pamplona y un conjunto de lugares, la mayoría 
concentrados en el norte de Navarra y vinculados a una oferta rural y de naturaleza de corte tranquilo. 

 
EXTRACTO 3: 

 

 
 
 

Como se puede interpretar en la tabla a continuación, los visitantes relacionan el destino Baztán con bellos 
paisajes verdes y bucólicas escenas rurales, tranquilidad, un entorno agradable, el senderismo, un clima suave 
y bonitos pueblos por los que pasear. 

 

P35. Y POR ÚLTIMO, ¿QUÉ LE SUGIERE BAZTÁN COMO DESTINO TURÍSITICO? 
(respuesta múltiple, 
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Naturaleza 57   

Paisaje 32   

Paisaje rural 11   

Verde 14   

entorno 1   

Los montes 1   

Nos gusta el norte 1   

Paisaje Navarro rural "por excelencia" 1   

Verdor 1   

estética 1   

el turismo 1   

aire puro 1   

bosque 1 123  60,6
% 

Tranquilidad 59   

descansar 1   

ambiente 1   

esparcimiento 1   

dispersion 1 63  31,0
% 

Historia 11   

Cultura 8   

Arquitectura 2   

Arte (clarisas) 1   

El castillo y la historia 1   

Entender la historia de Navarra 1   

Por Zugarramurdi. Escapada rural. 
Leyendas 

1   

euskera 1   

valle de mis antepasados 1 27  13,3
% 

Pueblos 13   

Amaiur 1   

Pueblos bonitos 1   

Turismo rural 1   

rural 1   

pueblo 1   

pueblos pequeños y rurales 1   

pueblos rurales 1   

visita amaiur 1   

pueblos con encanto 1 22  10,8
% 

gastronomía 14   

Talos 1   

comer bien 1 16 7,9% 
Trilogía 3   

pelis 1 4 2,0% 
Rutas 4   

Senderos 3   

pasear 1   

senderismo 1 9 4,4% 
Fresco 4   

Frescura 2   

temperatura 2   

Frescor 1 9 4,4% 
Energía 1   

Fotografía 1   

solemos visitar 1   

casa 1   

cercanía 1   

Cuevas 1   

Conocer 2   

Curiosidad por la zona 1 9 4,4% 
Total respuestas 282  

Total encuestados 203 100,0
% 
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4.2. OKUPAZIOAREN BILAKAERA ETA EGUNGO EGOERA 
BAZTANGO OSTATU TURISTIKOETAN 

 
Baztango ostatu turistikoen egoera ezagutzeko plaza kopurua ezagutzetik haratago 

garrantzitsua da ostatuen okupazio egoera zein izan den ezagutzea. Honek ere, jarduera 

turistikoaren inguruko ezaugarriak identifikatu eta zenbait ekintza bideratzeko edota arautzeko 

ezinbesteko aladagaia delako. 

Baztango kasuan aldiz, ostatu turistikoen okupazioaren inguruko irakurketa orokorra eta bakarra 

egitea ezinezkoa da bai bilkaeraren azterketari eta egungo datuei dagokionean ere, datuen 

bateraketa lortzeko zailtasunak direla eta. 

Gaineratu bestalde, okupazio datuak kasu guztietan plaza kopuruaren arabehera aztertu direla eta 

landa eremuko ostatu eta hotelen datuak bakarrik eskuratu ahal izan direla 

Landa eremuko ostatuen inguruko galdetegiaren arabera, 2015 eta 2019 urte tarteko datuak 

lortu dira eta azken urteetan, urtez-urte, beherazko joera azaltzen dela ikusten da. Batez ere 

2017. urtetik aurrera antzematen da beheranzko joera, 2019an (%21,26), 2015. urteko datuen 

(%22,21) azpitik kokatuz. 

Urtez urteko datuak aztertuta, bataz beste %23,53ko okupazioa plazako izan du. 
 
 
 
 

 
 

Grafikoa 58: Landa eremuko ostatuen okupazioaren bilkaera 2015-2019 .Iturria: INE 

 
Okupazio datuak gaua pasatzera hurbiltzen den bisitariaren aldagai nagusia da, zentzu 

honetan eta turismo bulegoan txangozale edota turisten arteko sailkapena burutzen ez bada 

69



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

ere arestian aipatutako turista eta txangozale perfilaren aldaketaren zantzuak ere antzematen 

dira 2017. urtetik izandako jaitsiera dela eta, % 12ko jaitsiera erregistratuz bataz beste. 

Hilabeteko datuei dagokionean aldiz, udarako hilabetetan ematen dira okupazio daturik 

altuenak, ia okupazioaren %70-80ra iritsi arte abuztuko hilabetean eta %50 inguru uztailean 

zehar. Urteko bestelako garaietan apirila (aste santua) eta abenduko hilabetea dira okupazio 

altuko garaiak, bataz besteko 22,30 eta 26,50 hurrenez hurren 2015 eta 2019 urte arteetan. 

2019.urteko  datuei  eta  landa   eremuko   ostatu   zein   hoteletako2   okupazio  datuak  plazako 

Baztanen aztertuz gero, Hoteletan izandako okupazioak datu altuagoak azaltzen dituela ikus 

dezakegu. Kontuan hartu behar dugu, Baztanen dauden hotel kopurua ez dela altua, ez 

dagoela plaza kopuru altuko hotelik eta landa eremuko hotelak datu hauetatik kanpo kokatzen 

direla. Bestalde, hotelen kasuan garaikortasun gutxiago azaltzen dute okupazioari 

dagokionean, udaberria, udara eta udazkeneko datu iraunkorrekin. 

 

 
Grafikoa 59: Baztango landa eremuko ostatu eta hotelen okupazioa hilabeteko 2019. Iturria: INE 

 
 

 

2 Izendapen horretan jasotzen dira hotelak, pentsioak, apartamentuak eta hostalak. 
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Grafikoa 60: Landa eremuko ostatu eta hoteletako okupazioaren bataz bestekoa ( plazako) 2019 .Iturria: INE. Lanketa 

propioa 

 

2019. urteko Nafarroako okupazio datuekin alderaztuz gero, Baztanek okupazio maila altuagoa 

azaltzen du landa turismoko ostatuetan, baxuagoa aldiz hotelei dagokionean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikoa 61: Landa eremuko ostatu 

eta  hoteletako   okupazioaren 

bataz bestekoa Baztanen eta 

Nafarroan (plazako) 2019. Iturria: 

INE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikoa 62: Hoteletako 
okupazioaren bataz bestekoa 

Baztanen eta Nafarroan (plazako) 
2019. Iturria: INE. Lanketa propioa 
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Amaitzeko, lan honen baitan garatutako galdetegietan ere okupazioaren ikuspegi orokorra 

eskuratu nahi izan da eta azken urtetako datuen aproximazio bat eskuratu. Ondorengo 

ondorioak atera ahal izan dira: 

- Okupazioaren ehuneko baxuena apartamendu turistikoen kasuan erregistratu da eta 

altuena, landetxe, hotel eta hostalen kasuetan. 

- Kasu gehienetan okupazio-tasa berdina identifikatu dute 2018 eta 2019 urteetan 

(gehiengoak okupazio tasa %60-80a zehaztu dute) eta, logikoa den bezala, aldaketa 

2020. urtean eman da. 

 
 

 
Grafikoa 63: Baztango ostatu turistikoen okupazioa bataz beste (plazako) 2018-2019-2020. Iturria: Lanketa propioa 
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4.3. ENPRESA TURISTIKOEN BILAKAERA 

 
Turismo jarduerarekin lotutako enpresa berrien bilakaera ezagutzeak ostatu turistikoen 

errealitatea eta hauen eragin esparruak identifikatzeko lagungarria da. Honetarako Nafarroako 

Gobernuak turismo erregistroaren baitako datuak aztertu dira, turismo jarduerarekin zuzenean 

zerikusia duten enpresak identifikatuz. Analisia egiteko beraz, negozioaren aktibitate nagusia 

jarduera turistikoa izatea oinarrizko irizpidea izan da. 

 
 
 

● Zerbitzu turistikoak eta jarduera enpresak: 

 
Abentura turismoa eta ekintza kulturalak eskaintzen dituzten enpresak dira eta ostatu 

turistikoen errealitatearekin alderatuta, jarduera turistikoari lotu zaion azken jarduera 

ekonomikoa bada ere, azken urteetan bilakaera garrantzitsua izan duela esan dezakegu. Urtez urte 

enpresa berri bat agertu baita. 

 

 
Grafikoa 64: Baztanen zerbitzu turistikoak eskaintzen dituzten enpresen erregistro urteak .Iturria: Nafarroako turismo 

erregistro zerbitzuak 

 
 
 
 

Egun ondorengo enpresak topatu ditzakegu (Nafarroako Turismo erregistroaren arabera): 

 
ENPRESA HERRIA JARDUERA / ZERBITZUAK 

ORDOKI ZALDITEGIA ARIZKUN 
(2008) 

Kirolak eta abentura turismoa. 

ETXAIDEKO ERROTA - 
MOLINO DE ETXAIDE 

ELIZONDO 
(2009) 

Kultura bisita tematikoak. 

NAVARRA AL NATURAL ELIZONDO 
(2010) 

Argazkilaritza, 4X4 ibilbideak, ibilbideak Nafarroan, senderismoa, ondare 
naturalean bisitak. Kirol eta kultur-ekintzak. 
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BAZTANTOURS 

 

ELIZONDO 
(2015) 

Ibilbide antolatuak eskaintzen ditu: “ibilbide izarra” eta “ibilbide 
magikoan” Xorroxinera bisitak eskaintzen ditu. 
Ibilbide lasaien barne, Xorroxinera ibilbidea ere eskaintzen da. 
Bisita gidatuak: ondare naturala, kulturala. Herrigune historikoetara bisita. 

TRILOGIA DE BAZTAN - 
VISITAS GUIADAS II 

ELIZONDO 
(2016) 

 

BAZTANTREK ERRATZU Zerbitzu ezberdinak eskaintzen dira: 
- 2/3 ordutako ibilbideak 
- Mendi gidaritza: Baztan eta pirineoetako mendietara. 
- Ikastaro ezberdinak: segurtasuna, raketak, orientazioa, eskalada 
Escalada, Montañismo, Senderismo 

JAUREGIARTE IRURITA (2017) Visita gidatuak: Donamaria dorretxean, Baztango trilogia liburuetako 
eszenatokietan, Lesaka eta Elizondon (baita Arizkun, Irurita, Etxalar edota 
Beran ere). 

ALDEKOTOUR ZIGA 
(2019) 

4x4 ibilbideak, kirol-ekintzak eta kulturalak, aisialdi ekintzak. 

 
 

Erregistro ofizialean agertzen direnez gain, Santxotena museoa (museoa eta Bozateko bisita), 

Anizko Jauregia (Ekoizle agroalimentarioa. “nekazaritza ustiapena eta gaztandegia” 

taldeentzako bisitak), Baztan Escape Room, Baztan Abentura Park (Elizondon kokatua baina 

egoitza soziala Narbarten dauka), Amaiurko Errota (Errota eta herriko bisita gidatuak), Amaiurko 

arkeolojia zentroa, Iruritako Arkupe Gozotegia (Ekoizle agroalimentarioa. bisita gidatu gozoak), 

Kortariko Gasna (Ekoizle agroalimentarioa. bisita gidatua), Esarte harategia (Ekoizle 

agroalimentarioa. nola egiten den txistorra), 2021ean sorturiko Xaraka (bizikleta ibilaldiak eta gida 

turistikoa) edota ostatu turistikoek eskaintzen dituzten zerbitzuak ere topatu ditzakegu. Kasurik 

gehienetan mikro enpresak edota autonomoak dira enpresa motari dagokionean. 

 

Grafikoa 65: Baztanen zerbitzu turistiko enpresa mota .Iturria: Nafarroako turismo erregistro zerbitzuak 
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● Zerbitzu turistiko negozio berrien eskaera Baztanen: 

 
Zerbitzu turistikoak eskaintzen dituzten enpresen bilakaera positiboarekin jarraituz, aipatu 

behar da, Baztango Udalak dituen datuen arabera, 2019. urtean, bi negozio berri martxan 

jartzeko kontsulta formalak jaso zirela. 

Enpresa berri hauek eskainiko duten zerbitzu tipologia zein den ezin izan da ezagutu, hala ere, 

eskualdearentzat positiboa izango den datua dela aipatu behar da. 

Ostatu turistiko eta turismo enpresen arteko lotura zuzena egin ezin bada ere, jarduera 

turistikoak aukera berriak ireki dituela esan dezakegu eta ostatu turistikoek beren hornitzale 

aukeran jarduera turistikoko enpresak aliatu zuzenak dira. Testuinguru honetan aurrera 

begirako lan lerroak garatzea garrantzitsua izango da zerbitzu eskaintza bateratua osatzeko eta 

agente turistiko pribatu eta publikoen arteko lankidetza sustatzeko. 
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4.4. TURISMO SEKTOREAREN EKARPEN EKONOMIKOA 
(BPG ETA ENPLEGUA) 

 
Sektore turistikoak jomuga turistiko batean izan ditzakeen eraginak ezagutzeko indikatzaile 

ezberdinen irakurketa burutzea ezinbestekoa da. Azterketa horren barne, eta turismo jarduerari 

zuzenean lotuta ikuspegi ekonomikoa kokatzen da ezinbestean. Horretaz gain, zeharka ere 

turismo jardueran ere, beste sektoreen gain eragina du, beraz, atal honen asmoa, dagoeneko 

ezarritako terminoetan turismoak Baztanen duen eragina ezagutzea da. 

 
Nafarroan eta Baztanen jarduera turistikoak Barne Produktu Gordinaren zenbatekoa 

suposatzen duen datu eguneratuak eskuratzeko zailtasunak izan dira eta datu zehatz eta 

eguneratu ezak, azterketa moldatu eta azterketa-fokoa zabaltzea eragin du. Horrela, turismo 

jarduerarekin zuzenean lotutako enpresa kopuruaren analisia burutu da, zerbitzu sektoreak eta 

turismoak zehazki Baztanen duten pisua ikusteko eta zeharka lotutako enpresen analisi 

orokorra ere burutu da. Honekin batera, lan baldintzen inguruko lehen argazkia ere lortzeko 

saiakera ere egin da. 

 
 
 
 
 

4.4.1. TURISMOAK BAZTANGO ETA NAFARROAKO 
EKONOMIARI EGITEN DION EKARPENA (BPG %). 

 
2015. urteko datuen arabera, turismoak Nafarroako ekonomiaren %7a suposatzen zuen 

(Nafarroako Gobernua). Baztango errealitateari dagokienez, interesgarria litzateke turismo 

sektoreak BPGan duen garrantzia ezagutzea, eta urtetik urtera duen bilakaeraren berri izatea. 

Datu hau eskuratzeko zailtasunak direla modio, ezin izan da, turismoak Baztanen duen pisua 

beste esparru batzuk aztertuz egin nahi izan da, enpresa kopurua eta hauek izan duten 

bilakaera aztertuz. Hala ere, azpimarratu beharra dago atal honetan burutzen diren azterketen 

emaitza zeharkako irakurketa burutzea ezinbestekoa dela. 
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Grafikoa 66: Baztanen enpresa sarearen sorrera .Iturria: Nafarroako turismo erregistro zerbitzuak 
 

Nafarroako jarduera ekonomikoen datu basean oinarrituta, aipatzekoa da, azken hamarkadan, 

Baztanen orokorrean eman den enpresa sorreraren hazkunde iraunkorra, hauetatik batik bat 

turismoarekin zuzeneko erlazioa duten enpresak aurkitzen direlarik (alojamenduak, jatetxeak, 

kafetegiak). 

 
 
 

 
4.4.2. TURISMOA ETA ENPRESA SAREA BAZTANEN: 

 
2019. urteko Baztango enpresa sare osoaren azterketa egin ostean(Nafarroako jarduera 

ekonomikoen erregistroan oinarrituta), turismo jarduera ekonomikotzat hartzen diren jarduerak 

eta gainontzeko sektoreak banatuta identifikatu dira. Honela osatuko litzateke Baztango 

enpresa-sare osoa: 

Turismo jarduera ekonomikoen artean honako hauek identifikatzen dira (Nafarroako 

Gobernuko Turismo Behatokiak definitutako sailkapenaren baitan): 

● CNAE 55- Ostatu Zerbitzuak (IAE: 168100-168200-168300-168400-168500-186110) 

● CNAE 56- Janari eta edari zerbitzuak (IAE: 167130-167140-167150-167300- 167410-167790) 

● CNAE 79- Bidaia agentzien, tour operadoreen jarduerak, erreserba zerbitzuak eta 

lotutako jarduerak (IAE: 288200) 

77



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

Grafikoan ikus daitekeen moduan, Baztanen dauden enpresen %15.30ak osatzen du bertako 

turismo sektorea eta aurretik aipatu bezala, azken urteetan egon den enpresa sorrera iraunkor 

baten laguntzaz sektore honek, hazkunde nabarmen bat jasan du. 

 

 

Grafikoa 67: Baztango enpresa sarea. Iturria:  Registro Actividades Económicas (Baztan)IAE: 2019 

 

 
Grafikoa 68: Baztanen sektore turistiko enpresen sorrera .Iturria: Nafarroako turismo erregistro zerbitzuak 

 
 
 

2018. urtetik aurrera sortutako enpresa turistikoen 

artean, nabarmena da etxebizitzen alokairura 

bideratutako negozio berriak eta baita “taberna 

eta kafetegien” sorrera. Gehiengoak Elizondon 

sortu diren arren, Baztango gainontzeko 

herrietan ere enpresa turistiko berriak sortu dira. 

 
 

Grafikoa 69: 2018-2020 turismo sektorean sortutako enpresa 

tipologia. Iturria: Nafarroako turismo erregistro zerbitzuak 
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Grafikoa 70: Baztanen turismo sektorean sortutako enpresen erregistro helbidea/herria .Iturria: Nafarroako turismo 

erregistro zerbitzuak 

Ez dira enpresa berririk sortu 2018-2020an: Almandoz, Berroeta eta Anizen. 

 
Nafarroako Gobernuko Turismo Behatokiak definitutako sailkapenaren baitan, turismo sektorea 

osatzen duten beste establezimendu tipologia Jatetxe, taberna eta kafetegiak jasotzen dituena da. 

Jarduera hau ez dago zuzenki turismora bideratua, bertakoak baitira negozio mota honen 

bezero garrantzitsuena, baino jomuga turistikoaren garapenaren hazkundeak, hauen 

errealitatean ere eragina izan duela esan daiteke, guztira, Baztanek osatzen duen turismo 

eskaintza osatuz. Hurrengo atalean jatetxe eta tabernen bilakaera nolakoa izan den aztertuko 

da. 

 
● JATETXEAK 

 
Batez ere, eta ostatu tustikoekin pasa den bezala, 1990. hamarkadan ematen dira jatetxe 

kopuruetan erregistro kopuru altuenak, eta hurrengo urteetan mantendu direla ikus dezakegu 

(sailkapen honetan aldiz ez dira janari zerbitzuak eskaintzen dituzten ostatu turistikoak 

txertatzen). Jatetxeen plaza kopuruari dagokionean, 1424 plazako eskaintza dago Baztanen. 

 
Egindako galdetegietatik jatetxeei dagokienean besteak beste, jasotako perzepzioa, jatetxe eta 

ostalaritza plaza murritza dagoela izan da. Ostatu turistikoek beraien bezeroak Baztan 

ezagutzera gonbidatzen dituztenean, aukera gutxi daudela aipatu da hainbat erantzunetan. 
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Grafikoa 71: Baztanen jatetxeen bilakaera eta plaza kopurua .Iturria: Nafarroako turismo erregistro zerbitzuak 
 
 
 
 
 

● TABERNAK ETA BESTEAK 

 
Ostalaritza sektorea osatzen duten beste 50 establezimendu daude Baztanen.. Gehiengoa 

kafetegi eta tabernak dira eta Elizondon kokatuak daude(18 negozio). Ulertzekoa da, Elizondok herri 

moduan Baztanen duen garrantziaren ondorioz, gainontzeko enpresa motekin gertatzen den 

moduan, bertan jarduera handiagoa dela (Erratzuk eta Arizkunek jarraituta). 

 
 

 
Grafikoa 72: Baztanen taberna eta bestelako enpresa motak .Iturria: Nafarroako turismo erregistro zerbitzuak 
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● BESTE SEKTORETAKO ENPRESAK 

 
Kontuan izan behar dugu bestalde, jarduera 

turistikoak bestelako enpresak sortzea ere eragin 

zezakeela edota jarduerak berak, bertako 

hornitzaile sarea sortzea. 

Azpimarratzekoa da, lan honen baitan burutu 

diren galdetegietan, ostatu turistikoen artean 

bere jarduera osagarri dutenen artean, lehen 

sektoreko enpresentzat duten garrantzia. 

Ostatu jarduera, jarduera nagusia ez den 

kasuetan, geihenetan lehen sektorea bizibide 

duten pertsona edota familiak dira (ostalaritza eta 

jubilatuen aurretik hurrenez hurren). 

 
 

Grafikoa 73: Ostatu negozioak bigarren jardueratzat dituzten kudeatzaileen lehen jarduera nagusia | Iturria: Baztango 

ostatu turistikoei egindako galdetegia 

 
Lehen sektorearen kasuan, beraien diru sarreren %40 eta %50 artean suposatzen duela adierazi 

da, beraz ostatu turistikoak alternatiba eta diru iturri garrantzitsu bezala identifikatu daitezke. 

Kasuren batean, diru sarreren %80a suposatzen duela zehazten da. Gainerako sektoreetara 

dedikatzen direnek dituzten diru sarreren garrantzia baxuagoa dela ikusten da. 

 
 
 

 
4.4.3. Turismo sektorearekin zuzeneko erlazioa duten 

enpresetan kontratatutako langileak eta kontratuak 

Baztanen 

 
Turismoak bertako ekonomian duen eragina aztertzeko kontutan hartu beharreko beste 

faktoreetako bat, bertan sortzen dituen lanpostu kopurua izango litzateke. Turismo jardueran 

zuzeneko eta zeharkako lanpostuak sortzeko gaitasuna daukala ikusi da eta honek, jomuga 

turistikoan eragin positiboa duela, besteak beste, bertako jendeari lanpostu aukerak handitzen 

dizkiete,  garapen  lokala  sustatzen  du,  despopulazioari  soluzioa  ekar  dakioke…  Beraz,  egungo 

errealitatea hobeto ezagutzeko asmoz, turismo sektorean ematen diren enplegu eta 

kontratazio datuak aztertutako dira hurrengo atalean. 
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Baztango udalaren eskutik lortutako datuen arabera, turismoak Baztanen sortzen dituen 

zuzeneko lanpostuei dagokienean, urtetik urtera kontratazio kopuruak hazkunde konstante bat 

izan dutela ikusi daiteke. 

 
Ostatu  turistikoetan  egiten  diren   kontratazioei   dagokionean   (CNAE   55),   gora-behera batzuen 

ostean 2018. urtera arte goranzko joera bat ematen dela nabari da, urte hontan kontratu 

kopuruen nabarmen behera egin zuten. Besteak beste, 11 alojamenduen desagertzearekin 

bat egiten du, eta arrazoietako bat hau izan daitekeela suposatu daiteke. Aipatzekoa da, nahiz 

eta Baztanen 2020.an bataz beste 197 alojamendu egon, azpisektore honetan kontratatutako 

pertsonen zenbatekoa oso txikia dela. 

 

 

Grafikoa 74:Ostatu enpresetan egindako kontratu kopurua eta kontratatutako persona kopurua oet .Iturria: Baztango 

udala 

 
+Galdetegietan jasotako erantzunak aztertuz ikusi da, alojamendu turistikoetara bideratutako 

negozioak orokorrean bigarren negozio-jarduera suposatzen dutela eta, jabeek zuzenean 

kudeatzen dutela inor gehiago kontratatu behar gabe. 
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Grafikoa 74:Ostatu enpresetan atxikitzen den langile-plantillaren izaera .Iturria:Galdetegiak, lanketa propioa 
 
 

 
Erantzunen artean soilik %29,69ak dituzte kontratatutako pertsonak beraien negozioetan. 

Kontratu tipologiari dagokionez, orokorrean, hoteletan eta aterpetxetan jardunaldi osorako 

kontratu mugagabeak dituzten langileak dituzte eta gainontzekoetan ordukako jardunaldiak 

izaten dituztela ikusten da, aldibaterako kontratuekin (orokorrean garbiketa eta 

mantenimendu lanak aurrera eramateko). 

 

 
 

 
Grafikoa 75 :Kontratu lanaldien iraupena edo izaera .Iturria: Galdetegiak lanketa propioa 

 

Aurretik aipatu bezala, ostatu turistikoetan ematen diren kontratazioen zenbatekoek eta bertan 

lan egiten duten pertsonen zenbatekoek ez dute bat egiten. Errealitatea hau gertuagotik 

ezagutzeko eta datu errealagoak eskuratzeko asmoz, Meridiano Zero enpresak garatutako 
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“Estudio cuantitativo y cualitativo del turismo actual en Maya/Amaiur y Baztangoiza3” txostenean 

aurkezten diren 2019ko datuak hartuko dira oinarritzat, sektore honetan ematen diren 

landun langileriaren zenbatekoa ezagutzeko. 

 
2019an   Baztango   ostatu   turistikoetan   ematen  den  langileria   landunaren/okupatuaren4 

kopuruaren bilakaeraren datuak ezagutuko ditugu. 
 
 

 

Grafikoa 76: Ostatu eta landetxeetan langileria landunaren/okupatuaren zenbatekoa 2019an .Iturria: Estudio cuantitativo 

y cualitativo del turismo actual en Maya/Amaiur 

 
Meridiano Zero enpresak garatutako txostenaren baitan, 2019 urtean zehar denboraldiaren 

arabera aldakuntzak ematen direla ikusten da, ostatu (hotela, pentsioak eta aterpetxeak) eta 

landetxeei lotutako langile okupatuen zenbatekoetan. Orokorrean zenbateko altuenak 

abuztuan ematen dira tipologia guztietan. 

Ostatu turistikoei dagokienean (hotela, ostatuak, pentsioak) 2019. urtean, Baztanek bataz beste 

14,22 establezimendu erregistratzen ditu zabalik hilero eta bataz beste 33,22 pertsona 

enplegatzen dituzte zuzenean beren ostatuan (2,33 langile establezimenduko). Aipatzekoa da, 

urteko zenbait hilabeteetan, ez dutela enplegatutako langilerik. 

Baztango landa etxeei dagokionean aldiz, 2019. urtean bataz beste 113,33 landa etxee 

establezimendu erregistratzen ditu zabalik hilero eta hilean bataz beste 133,50 pertsona 

enplegatzen dituzte (1,8 pertsona establezimenduko). Urtean zehar denboraldiaren arabera, 

kopuruak aldakorrak dira, eta kasu honetan, landa etxeetan, okupazioarekin bat eginik, 

abuztuan eta azaroan ematen dira enplegatutako pertsonen zenbateko altuenak. 

3Meridiano Zerok garatutako txostenean: INEren Okupazioaren Inkestetatik Baztango udakerrirako ateratako datuak dira, Ostatu negozioak 
(hotelak, pentsioak eta aterpetxeak) eta landetxeekin kontutan hartuta. Segmentazio maila honetarako ezin da kanpin edo apartamentu 
turistikoentzako informazioa eduki beraz ez dira hauek kontutan hartzen. Ostatuen kasuan hutsuneak azaltzen diren hilabeteetan, azterketa 
egiteko informaziorik egon ez delako izan da. 

 

4 Egiten duten lanagatik ordainsariren bat jasotzen duten norbanakoak dira langileria landuna, enpresarekin edozein motatako kontratu-
harremana (finkoa, behin-behinekoa, lan-jardunaldi osokoa edo zati batekoa) dutela ere. Orobat langile landuntzat jotzen dira jabeak eta 
familiako laguntzaileak, gutxienez lan-jardunaldiaren herenaz lan egiten baldin badute. Kanpoan uzten dira, hala ere, komisio-truke lan 
egiten duten langileak. 
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Bidai   agentzia,   tour   operadorea,   jarduerak,   erreserba   zerbitzuak,   etab.   motatako enpresetan 

egiten diren kontratazioei dagokionean (CNAE 79), Baztango Udalak helarazitako datuen 

arabera, azken hamarkadan goranzkoa joera izan duela ikus daiteke ondorengo grafikoan. 

Aldi berean, kontratu kopurua eta kontratatutako pertsona kopurua antzekoak direla esan 

daiteke eta tipologia honetako negozio berriak erregistratzen joan diren heinean, kontratuek 

ere proportzionalki gora egin dutela ikusten da. (Zalantza Baztan Abentura Park sartua ote 

dagoen). 

 
 

 
 

Grafikoa 77: CNAE 79 negozioen bilakaera 2010-2020, kontratu kopurua eta kontratatutako pertsonak. .Iturria: Baztango 

udala 

2017. urtean ikusten da zenbateko altuena, urte honetan, tipologia honetako 2 enpresa berriren 

erregistroarekin eta Baztanek azken urteetan izan duen bisitari kopuru altuenarekin bat egiten 

du. Ondorengo urteetan jaitsiera orokortu bat emanez. 

85



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 
 
 
 

Janari eta edari zerbitzuetan ematen diren kontratu kopuruari dagokienez, Baztango udalak 

erreztutako datuen arabera, 2014 urteaz geroztik kontratu kopuruen zenbatekoak gora egin 

dute nabarmen. Bi urte hauek artean tipologia honetako 20 establezimendu berri sortu dira, 

kontratu kopurua hirukoiztuz. 

 
 

 

Grafikoa 78: CNAE 56,  2010-2020, kontratu kopurua eta kontratatutako pertsonak. .Iturria: Baztango udala 
 
 

Aipatu beharra dago, tipologia honetako estabezimenduen lan egiteko modua eta duten 

garaikotasunaren eraginez, urtean zehar kontratu kopuruek gora beherak jasaten dituztela eta 

aldi baterako kontratuak izaten dira orokorrean, pertsona berdina hainbat aldiz kontratatuz. 

Horregatik, kontratu kopurua, kontratatutako pertsonen kopuruak alderatuz, alde handia dago. 

 
Horretaz gain, jaitsiera orokortu bat eman da 2020. urtean, besteak beste Covid-19ak eragindako 

osasun-alarma eta krisi sozio-ekonomikoaren eraginez, ostalaritzan (CNAE 56), kontratatutako 

pertsonen %34ko jaitsiera bat suposatu du. 
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4.4.4 Baztango ostatuen errendimendu-maila (RevPar) 

 
Baztango ostatuek urtean batazbeste izaten duten diru-sarreren zenbatekoa ezagutzeko, 

egindako galdetegietik jasotako erantzunetan oinarritzea aurreikusten zen. Hala ere, jasotako 

erantzunek ez dute zenbateko honen irakurketa zuzena ahalbideratu (ostatu batzuek ez dute 

datu hau eman nahi, eta beste batzuek ez zuten datu zehatza ezagutzen) eta horreatik 

eskuratu ahal izan diren datuak kontutan hartuta, hauen errendimendua ezagutzea 

interesgarriagoa dela ikusi da.. 

Alojamendu baten edo, kasu honetan, jomuga turistiko bateko alojamendu tipologien 

errendimendu-maila ebaluatzeko dugun erreferentziazko datuetako bat da RevPar-a. 

Ingelesetik eratorritako laburdura da  eta  denbora-tarte  jakin  batean,  gela  erabilgarri bakoitzeko 

diru-sarreren zenbatekoa adierazten du. 

 
Ondorengo azterketa lantzeko, egindako galdeketatik jasotako urteko batazbesteko logela 

prezioa eta INEk argitaratutako Okupazio Inkestako landa turismoko eta hotelen okupazio 

datuak (2019. urtea) erabili dira RevPar balorea kalkulatzeko. 

 

RevPar= Logela bakoitzeko batazbesteko prezioa X Gelako okupazio portzentaia epe jakin 

batean 

 

 
Interesgarria da, alojamendu tipologia bakoitzeko RevPar-a ateratzea, Baztango errealitate 

turistikoan pisu ezberdina duten establezimenduak direlako eta, beraz, negozio-tipologia 

bakoitzaren errendimendu-maila ezagutu daiteke. 

 
Grafikoa 79: RevPar 2019 baztango ostatu turistikoa. .Iturria: INE, galdetegiak lanketa propioa 
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RevPar 

Prezioa 
logelak 

o 

 
Urt. 

 
Ots. 

 
Mar. 

 
Apir. 

 
Ma. 

 
Eka. 

 
Uzt. 

 
Abu. 

 
Ira. 

 
Ur. 

 
Aza. 

 
Abe. 

2019 
urteko 
RevPar 

Landa 
turismoen 
OKUPAZIOA 
(logelaka), INE 

  
5,7% 

 
7,2% 

 
8,9% 

 
25,5% 

 
18,2% 

 
18,8% 

 
44,4% 

 
71,3% 

 
24,9% 

 
16,3% 

 
15,9% 

 
25,6% 

 

Apartamentu 
turistikoa 139,52 € 7,99 9,99 12,45 35,58 25,35 26,20 61,91 99,52 34,70 22,80 22,14 35,72 32,86€ 

Landatxea 154,45 € 8,85 11,06 13,78 39,39 28,06 29,01 68,53 110,17 38,41 25,24 24,51 39,54 36,38€ 

Hoteletako 
OKUPAZIOA 
(logelaka) INE 

 
0,0%5 10,6% 0,0% 38,5% 34,9% 43,7% 45,6% 62,0% 45,8% 41,3% 16,6% 0,0% 

 

Aterpetxea 28,50 € 0,00 3,01 0,00 10,98 9,96 12,46 12,99 17,66 13,06 11,77 4,73 0,00 8,05€ 

Pentsioak eta 
hotelak 79,40 € 0,00 8,38 0,00 30,59 27,74 34,71 36,20 49,21 36,37 32,80 13,18 0,00 22,43€ 

RevPar 
Baztan 

 
2,88 8,90 4,48 32,16 26,68 31,39 45,19 66,97 35,51 28,96 16,31 12,86 26,02 

 

RevPar altuagoa edo txikiak, baita bere gorabeherek ere, oso informazio baliagarria eskaintzen 

dute eskaintzaren errendimendu-mailari buruz, hala ere, argi eduki behar da datu honek, ez 

duela negozioen egoeraren berri ematen (bestelako indikatzaile eta aldagairen azterketa 

sakona beharko litzake horretarako). 

Taulan jasotako datuen artean, aipagarriak da: 

- Tipologia guztietan, abuztuan ematen da RevPar daturik altuena. 

- RevPar altuena, hau da, logelako erredimendu gehien ateratzen duen ostatu tipologia, 

landa etxeak dira (urteko batazbeste 36,38€ logela bakoitzeko), ondoren apartamentu 

turistikoak aurkitzen direlarik. Logela kopuru baxuko establezimenduak dira eta, 

gainera, logelako prezioak ere altuenak dira. Beraz, beste aldagai batzuen ezean, ostatu 

tipologia hauek suertatzen dira errentagarrienak Baztanen. 

- RevPar-aren datu baxuenak, urte hasieran ematen dira, denboraldi baxuan, prezioen 

jaitsierarekin batera okupazio-tasa baxuak izaten dira orduan. 

- Aterpetxeen tipologia da RevPar txikiena duen ostatu tipologia, izan ere, 28.50€ko 

batazbesteko logela prezioarekin, errendimendu handiena abuztuan ateratzen die 

(17,66€). 

 
Nafarroako osoko hoteletako (hotelak, aterpetxeak eta pentsioak) gela erabilgarri bakoitzeko 

batez besteko diru sarrera (RevPar) 35,89€koa izan zen 2019. urtean (Nafarroako Turismo 

Behatokia). Datu hau Baztango datuaren bikoitza suposatzen du, izan ere, Baztango hoteletako 

(hotelak, aterpetxeak eta pentsioak tipologiak elkarrekin konparatuz) gela erabilgarri bakoitzeko 

bataz besteko diru sarrera 15.24€koa izan zen urte berdinean. 

(Oharra: Baztani dagokion RevPar zenbateko zehatza kalkulatu ahal izateko, alojamendu 

negozio guztien batazbesteko prezioa eta okupazio-tasa erreala ezagutu beharko litzateke eta 

urtetik-urtera honen jarraipena egin.) 

 
 

5 Okupazioa 0 den kasuetan, datua ez dagoelako da. 
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4.5. OSTATUEN HORNITZAILE SAREA. 

 
Lehenago aipatu bezala, turismo sektorean bere horretan, zuzenean eta zeharka eragina duela 

ikusi da. Kasu honetan, ostatu turistikoen hornitzaile sarea identifikatu nahi izan da egindako 

galdetegien baitan eta orokorrean bertako hornitzaileen presentzia handia dela esan dezakegu 

(batez ere mantenimendu lanetan azpimarratzen da bertako hornitzaileen presentzia). 

Kanpoko hornitzaileen presentzia komunikazio eta marketing-arekin lotutako zerbitzuetan eta 

garbiketarako eskuratzen dituzten produktu eta zerbitzuetan identifikatzen da. Garbiketaren 

gaiarekin erlazionatutako ikuzketa zerbitzuaren beharra aipatu da. 

 
 

 
Grafiko 80a: hornitzaile sarea zerbitzu moten arabera | Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia. 

 

Hornitzailerik behar ez duten kasuetan, kontuan hartu behar dugu kasu askotan etxe osoaren 

alokairua eskaintzen duten ostatu turistikoak direla eta ez dutela gosari edota bestelako 

janari-zerbitzurik eskaintzen. 

Bertako produktuei dagokionean ondorengo erantzunak jaso dira: 

 
● “Huevos en un caserío de Arizkun, miel propia y elaboraciones con productos de casa” 

● “Ongi etorri saskia jartzen dut aldiera, eta Jauregiko esnekiak jartzen ditut, Irular 

Mermeladak, eta Panifikadorako bizkotxoa.” 

● “Queso (Ardiarana y Jauregia), leche de oveja (de Ziga y Ultzama), carnes (del BM de 

Irurita), pescado (Bm y Simply) , limpieza (Bm, Simply y Dia)” 

● “Me gusta comprar todo en la zona.” 

● “Panadería  Otermin,  bizcocho  panificadora  de  Baztan,  jamón  y   naranjas   del 

supermercado BM , queso de Baztan , mermeladas Irular. 

● “Yogures (Jauregia), Bolleria (Panificadora Baztanesa), Mermeladas (Irular), Huevos 

ecológicos (Dotarimuno), Carne (Esarte), Sidra (Larraldea), Queso (Etxetxipia y Autxitxia)” 
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● “Jauregia esnekiak, Axun fruta denda, Esarte Harategia, Bidegain arraindegia, 

Panificadora Baztanesa.” 

● “Dena etxekoa dut. Kanpoko hornitzaile bezala jarri ditut, Baztandik kanpokoak 

direlako, baina Malerreka eta Bidasoaldekoak dira” 

Turismo errealitatea osatzen duten enpresen artean, aipatu beharra dago, turismo 

jarduerarekin zeharkako erlazioa duten beste enpresek ere presentzia nabarmena dutela 

Baztanen. Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresak esaterako. 

Turismoaren eraginez sortutako enpresak direla ezin dugu baieztatu, izan ere, bertakoei 

bideratutako zerbitzu nagusiak ere badirelako, baino zeharkako erlazio duten jarduerek ere 

azken urteetan hazkunde bat izan dutela identifikatu da. 

● Zerbitzu enpresak: harategiak, arraindegiak, jaki dendak, okindegiak, paperdendak, 

garraio zerbitzuak, pelukeriak, tintoreriak, supermerkatuak, merzeriak, barazki dendak... 

 
 
 

Grafikoa 81: Baztango enpresa turistikoen 

erregistroa .Iturria: Nafarroako turismo 

erregistroa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Eraikuntza eta hauen mantenimendurako zerbitzuak: eraikuntza, konponketa eta 

mantentze enpresak, iltseroak, obra zibilak, elektrizistak, iturginak, ferreteriak, 

ingeneritza teknikoak, arkitektoak... 

 
 
 

Grafikoa 82: Baztango enpresa 

turistikoen     erregistroa .Iturria: 

Nafarroako turismo erregistroa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hortaz, turismo sektoreak Baztango errealitaten geroz eta presentzia handiagoa duela esan 

daiteke eta gainontzeko sektoreetan eragina duela. 
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4.6. OSTATU TURISTIKOEN ZERBITZU ESKAINTZA. 
 

Atal honetako informazioak ostatu turistikoei bidalitako galdetegian du oinaria eta ostatu 

turistikoen analisian zenbait elementu kualitatibo gehitzera dator errealitatearen ikuspegi 

holistikoagoa eskuratzeko. 

Baztango ostatu turistiko ezberdinek zerbitzu eskaintza zabala dutela ikusi daiteke: 
 

- Ia kasu guztietan wifi-a edota informazio turistikoa eskaintzen dutela 

ikusi da. 

- Turismo jarduerarekin lotutako zerbitzu espezializatuak eskaintzen dira 

kasu batzuetan bizikletak gordetzeko gunea, gidaritza zerbitzua eta 

abentura turismoko materilaren alokairua hurrenez hurren. Tipologia 

ezberdineko alojamenduetan ematen den zerbitzua dela ikusten da. 

- Turismoarekin lotutako zerbitzuekin bilera-gela eskaintzen duten ostatu 

turistikoak 26 izan dira (%40,6). 

- Bertako produktuen presentziari dagokionean, galdetegia erantzun 

duten ostatuen %28an (18 ostatu turistiko) produktu-saskiak edota 

artisauen lanak eskaintzen dituzte bezeroei. 

 
 
 
 
 
 

 
Grafikoa 83: Ostatu turistikoetan eskaintzen diren zerbitzuak. | Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia 
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4.7. OSTATU TIPOLOGIA JATORRIAN ETA JABETZAN. 
 

Ostatu turistikoek jabetzaren inguruan emandako ifnormazioaren arabera, ia kasu guztietan ostatu 

turistikoen jabean martxan jarritako jarduera izan da eta kudeaketa zuzena egiten da. Kudeaketa 

aldiz, zuzena bada ere galdetegia erantzun duten ostatu turistikoen %62,5ak ez du ostatu turistikoa 

bere jarduera ekonomiko nagusi moduan. 

 

 
 

Grafikoa 84: Negozioen titulartasuna | Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia 

 

 
 
 

Grafikoa 85: Kudeaketa mota  | Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia 
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Jabeen bizitokiari dagokionean, Baztanen bizitokia duten ostatu-jabeak dira gehienak. Hala ere, 

zenbait kasuetan Iruñean edota beste autonomia erkidego batean bizi diren jabeak daudela 

azaldu da, kudeaketa delegatua edota distantzian egiten dutenak alegia. 

 
 

 
Grafiko86a: Jabeen bizitokia  | Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia 

 
 
 
 
 

Egindako galdetegietatik jasotako 

emaitzetan ikusi daiteke %64ko kasuetan, 

jabeen jarduera nagusia ez dela, eta soilik 

jasotako erantzunen %35.9aren kasuan 

beraien bizibide dela negozio hau. 

Arestian aipatu bezala, lehen sektoreak 

duen garrantzia azpimarratzekoa da 

jarduera nagusia ostatu turistikoa ez den 

kasuetan. 

 
 
 
 
 

Grafikoa 87: Ostatu jabeen jarduera ekonomiko nagusia. | Iturria: Baztango 
ostatu turistikoei egindako galdetegia 
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4.8. BESTELAKO EZAUGARRIAK. 
 

● BAZTANGO OSTATU TURISTIKOAK ETA TURISMO KALITATEZKO ZIGILUAK: 
 

Galdetegia erantzun duten ostatu gehienek ez dute turismo kalitatezko zigilurik gaur egun eta, 

iraganean Baztanen indarrean zegoen SICTED ziurtagirian parte hartu zutenen zenbatekoa ere 

baxua zela zehaztu da. 

 
 

 
 

Grafikoa 88: turismo kalitatezko zigilua Baztango ostatu turistikoetan. Iturria: Galdetegia lanketa propioa 

 

 
 

Grafikoa 89: turismo kalitatezko zigilua Baztango ostatu turistikoetan. Iturria: Galdetegia lanketa propioa 
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● BAZTANGO OSTATU TURISTIKOEN SEKTOREA ETA TURISMO ELKARTEAK: 
 

Baztango agente turistikoen 

artean, turismo enpresak biltzen 

dituzten elkarteak aurkitzen 

ditugu. Aipagarria da, galdetegia 

erantzun duten ostatuen %62,5a 

inongo elkarteko kide dela adierazi 

duela eta soilik %37,5a turismo 

elkarte bateko kide dela aipatu du. 

 
 

 
Grafikoa 90: Elkarte turistiko bateko kideak Baztango ostatu turistikoetan. Iturria: Galdetegia lanketa propioa 

 
Baiezkoen artean, ostatu gehienak Baztan Bidasoa turismo elkarteko kide dira (%69.2a), bertan 

biltzen dira eskualdeko turismo sektoreko enpresa tipologia ezberdinak (landetxeak, hotelak, 

alojamenduak  orohar,  jatetxeak, zerbitzu eta aktibitate enpresak, ekoizleak…). Baztango ostatu 

turistikoen elkarteen artean, galdetutakoen %23.1 Apopilo elkarteko kide dira, bertan parte 

hartzen duten ostatuek Baztango turismo eta garapen iraunkor batean sinisten dute eta hau 

indartu eta aurrera eramateko konpromezua hartzen dute bertan izena ematerakoan. Bestalde, 

Baztango turismo etorrera bideratzea helburu duen PREST Baztango Zerbitzu Turistikoen 

Elkarteko kideak ere badira (%5,1a), eskualdeko beste eragile turistikoekin elkarlanean 

dihardute hainbat ekimen sustatzeko. 

 
 

 

Grafikoa 91: Elkarte turistikoak Baztango ostatuak . Iturria: Galdetegia lanketa propioa 
 

Asociaciones Turísticas Amigos del Camino Urdax-Baztan 

Asociaciones Turísticas Asociación Agrupación Turística Baztan-Bidasoa Turismo Elkargoa 
Asociaciones Turísticas APOPILO Baztango Alojamenduen Elkartea 

Asociaciones Turísticas Prest Baztango Zerbitzu Turistikoen Elkartea 
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● OSTATU TURISTIKOAK ETA FORMAKUNTZA: 
 

Sektorearen profesionalizazioa edota bereiztasun faktoreei begira, ostatu ezberdinek jaso 

nahiko luketeen formakuntzaren inguruan galdetuak izan dira. Turismo jasangarria (%51,6), 

teknologia berriak (%48,4), ondare kulturalaren gaineko formakuntza (%48,4) edota marketing 

eta komuniazioa (%39,1) izan dira formakuntza alor azpimarratuenak. 

 

 
 

Grafikoa 92: Foramakuntza beharra Baztango ostatu turistikoetan. Iturria: Galdetegia lanketa propioa 
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4.X INFORMAZIO GEHIGARRIA 
 
 
Ondorengo grafikoak Nafarroako  Errealitate  Sozialaren Behatokitik atera dira. Baztango Udala 
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4.9. ONDORIO NAGUSIAK ETA KONTZEPTU KLABEAK. 
 
 

 
Bisitariak 

● Azken urteetan Baztanera etorritako bisitarien kopurua (iturria: Elizondoko turismo 

bulegoa) eta bertako ostatu turistikoen okupaziaetan jaitsiera antzeman da, bi 

kasuetan %10eko jaitsierarekin 2018 eta 2019 urteetan (2020ko datuak ez dira kontuan 

hartu). 2017an erregistratu ziren daturik altuenak eta urte horretatik aurrera jaitsiera 

antzematen da. 

 
Jaitsiera, aldiz, ezin daiteke bisitari bolumenarekin azaldu. Agian turista (gaua 

pasatzen duen bisitaria) eta txangozale (eguneko bisita egiten dutenak) perfilen 

joerek azaltzen dute jaitsiera honen zergatia neurri batean. Izan ere, txangozaleen 

kopurua gora egin duela antzematen da azken neurketa eta ikerketen Ezinbestekoa 

bihurtzen da beraz Baztanen sortzen diren pilaketen aurrean. 

Jarduera turistikoari lotutako enpresa berrien sorrera 

● Azken urteetan turismo jarduerari lotuta enpresa ezberdinak sortu dira eta eskaera 

berriak daude zentzu honetan. 

● Ostatuen hornitzaile sarean bertako produktuei ematen zaien lehentasuna 

nabarmentzekoa da, nahiz eta zenbait alorretan Baztango hornitzaileez baliatzeko 

zailtasunak egon. 

Baztango ostatu turistikoen jabetza 

● Ostatu turistikoak ez dira kasu askotan jarduera ekonomiko nagusi bezala jasotzen 

baizik eta osagarrizko diru sarrerak lortzeko bitarteko bezala. Hortaz, ostatu-

negozioen profesionaltasun -mailan eragina duen faktorea da, baita Baztanen lehen 

sektoreak pairatzen dituen zailtasunei aurre egiteko alternatiba ere. 

● Baztango herritarrak dira batez ere kudeatzaileak eta bertan dute nagusiki bizilekua. 

Ostatu turistikoak eta enplegu sorrera 

● Baztango ostatu tipologia ezberdinek guztiz baldintzatzen du jarduera ekonomiko 

honek sortzen dituen kontratuen zenbatekoa. Azpisektore honetan kontratatutako 

pertsonen zenbatekoak oso baxuak dira, gehien bat landa etxeen kasu gehienetan 

jabeak direlako soilik negozio horretan lan egiten duten pertsonak eta ez dute 

langile-plantilarik behar izaten (ostatuen %64ak). 
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● Azpisektore honetako pertsona okupatuei dagokienez ordea, datuek erakusten dute, 

landetxeetan 1,8 pertsona okupatu daudela establezimenduko eta hoteletan 2,33 

pertsona establezimenduko. 

● Kontratu tipologiari dagokionez, hoteletan eta aterpetxetan jardunaldi osorako 

kontratu mugagabeak dituzten langileak dituzte eta gainontzekoetan ordukako 

jardunaldiak izaten dituztela ikusten da. 

Ostatu Sektorearen trinkotasuna 

● Kalitatezko zigiluen falta dago galdetegia erantzun duten ostatu turistikoen artean 

eta asko ez dira elkarte bateko kide. 

● Turismo sektorean lan egiten duten enpresen arteko elkarlanean lan egin behar dela 

ikusi da. (Agente pribatu-pribatu eta publiko-pribatuen artean) 

● Sektorearen profesionalizazioari begira, turismo jasangarria, teknologia berriak, 

ondare kulturala edota marketing eta komunikazioan gaien inguruko formakuntza 

eskaintza beharrezkoa dela identifikatu da. 
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5. OSTATU ESKAINTZAREN ERAGINA BAZTANEN. INDIKATZAILEEN 
PROPOSAMENA 

 
 

Jomuga batean, turismo jarduerak duen eragina ezagutzeko egokitutako indikatzaileak 

ezartzea eta jardueraren segimendua burutzea ezinbesteko elementua da.  Baztanek jomuga 

turistiko moduan ez ditu iraunkortasun indikatzaileak baina lanean aritu da baliabide 

turistiko ezberdinetan erabilera intentsitatea neurtzeko asmoz. Beraz, turismo jarduerak 

eragindako kalteak identifikatu daitezkela esan dezakegu egun. 

Kalte edo eraginak aldiz esparru ezberdinetara zabaltzeko aukerak (komunitate hartzaileen 

ongizatean, ondare kultural zein naturalean, osasuna eta segurtasunean...) iraunkortasunaren 

inguruko planteamendua garatzea ezinbestekoa du berarekin. 

Lan honen asmoa ez da Baztanek turismoaren jardueratik eratorri ahal zaizkion kalteak 

identifikatzea, baizik eta ostatuei lotutako indikatzaileak zehaztu eta aspektu sozialekin 

gurutzaketa burutzea, hauetan eragin esparruak egon daitezkeen ikusteko. Erabiliko diren 

indikatzaileak, bestalde, erabilera intentsitatea aztertzea garamatza eta jomuga turistikoaren 

gaineko presioa eta azpiegitura (instalazio) gaitasuna ezagutzea ere du helburu. 
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A. Indikatzaile sozialak: 100 biztanleko ostatu 

turistiko plaza kopurua (ohe) 

 
Aipatu dugun moduan, jomuga turistikoaren errealitate eta garapen helburuen baitan ulertu 

beharreko indikatzailea izango da eta baztango egoerari lotuta irakurketa propioa izango 

duena. Ostatu tipologiak eta kokalekuak, turismoaren eragin eta bertako biztanleriarengan 

izan duen pertzepzioa baldintzatu duela pentsatzera garamatza eta alojamendu plaza 

kopuruak izan duen eragina batez ere baliabide turistiko konkretuetan eragina izan duela 

ikustera. 

Egun, Baztanek baliabide natural zein kulturaletan garatzen du bereziki bere eskaintza nagusia, 

eta eskaintza nahiko atomizatua dela esan dezakegu baztango kostestu zabalan. Baliabide 

naturalen inguruan mendi ibilbideez gain (Baztan osoan), Baztango behatokia (Ziga), 

Xorroxingo ur jauzia (Erratzu) eta Infernuko errota (Lekaroz) dira gune aipatuenak. Kulturalen 

artean Amaiurko Gaztelua (Amaiur), Amaiurko errota (Amaiur), Santxotena parke museoa 

(Arizkun) eta Klarisen monastegia (Arizkun) dira errepikatuenak. 

Testuinguru honetan Baztanen ostatu hartzen duten bisitari perfilak ere indikatzaileak nola 

eragiten duen ikustera garamatza: 

- Bisitariak garaikotasun altua erakusten du, batez ere uda sasoi eta Aste Santuan 

pilatzen da. 

- Bisitariak Baztango baliabide turistiko ezberdinak bisitatzen ditu egun bakar 

batean. Meridiano Zerok, Amaiurren burututako azterketan6 aukera 

ezberdinak ematen dira, naiz eta baliabide nagusiak ondorengoak izan: 

Elizondo, Erratzu/ Xorroxin, Bertizko Jauregia eta Ziga. 

- Bisitaria batez ere Baztanen mugitzen da, bailara bera baita erakargarritasun 

turistikorako elementu nagusia. Motibazioari dagokionean, Elizondo bisitaren 

erdigunean kokatzen bada ere, Baztan ezagutzea ere da motibazio arrazoi 

nagusia. 

Testuinguru honetan aipatutako indikatzaileak ondorengo inzidentzia du Baztanen: 
 

Indikatzailea 
IA: 5 baino txikiago 

(Berdea) 
IA: 5 eta 10 artean (Horia) 

IA: 10 baino handiago 
(Gorria) 

 
100 biztanleko ostatu turistiko 

plaza kopurua 

 
5 edo gutxiago 

 
5 eta 10 artean 

 
10 baino handiago 

 
 
 
 

6 “Estudio cuantitativo y cualitativo del turismo actual en Maya/Amaiur. Afluencia, perfil y gasto del 
visitante, estructura y sinergias de la visita y análisis de redes sociales. “ Meridiano Zero, 2020. 
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Iraunkortasun ikuspegitik indikatzailearen oso gainetik kokatzen da egun Baztan eta baita 

herriak bakarka hartuta ere. Gogoratu behar dugu bestalde, iraunkortasun indikatzaileak ez 

direla helburu bat bere baitan, baina lagungarriak direla eragin esparru ezberdiak 

identifikatzeko. ***NOTA: OMTk 1983an egindako iraunkortasun tasan oinarritzen da. Indikatzaile 

hau eguneratzea Baztango udalari dagokio? 

Indikatzailea: Giza presioa potentziala 

Kalkulo metodologiako: 

 
 
 

Deskribapena eta azalpena: Jomuga turistikoko biztanle kopurua eta bisitarien 

kopuruaren arteko orekan oinarritzen da. 7 

 

 
● 100 biztanleko ostatu turistiko plaza kopurua/ Baztanen: 

Ostatu turistikoen bilakaerak eta beraz bilakaeran oinarritutako plaza kopuruak baldintzatzen 

duen indikatzailea da. Ildo honetan, kanpinak bezelako ostatu turistikoak datuak 

baldintzatzea dakar eta Baztango kasuan eremu horitik gorria pasatzea eragin du. Egun 

eremu gorrian kokatuko litzateke eta gorazko tendentzia jarraitzen du. 29,25 ohe egongo 

lirateke egun 100 biztanleko Baztanen. 

 

 

Grafikoa 93: 100 biztanleko ostatu turistiko plaza kopurua, indikatzailearen bilakaera Iturria: INE, nafarroako turismo 

erregistroa 
 

7 (OMT erakundeak 2-4 arteko ohe kopurua zehaztu zuen 100 biztanleko ratio onargarri moduan. Riesgos de saturación o 
superaciónde la capacidad turística 1983.) Fernández-Latorre, F.M. y Fernández Díaz del Olmo. 

Giza presio  potentziala  lurraldean=Plaza  kopurua  /  100  biztanleko 
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● 100 biztanleko ostatu turistiko plaza kopurua/ Baztango Kuartel 
ezberdinetan eta herriko: 

 
 

Grafikoa 94: 100 biztanleko ostatu turistiko plaza kopurua, indikatzailearen bilakaera kuartelka. Iturria: INE, nafarroako 

turismo erregistroa 

 Nota: Lekarozko eta Berroetako aterpeak ez dira sartu grafikoan. 
 

Herrikako errealitatea aztertuz gero, herri bakoitzak indikatzailearen aurrean duen argazkia 

ezberdina dela ikusi dezakegu. Azpiko grafikoan ikusi ahal izan dugun bezala Erratzu eta 

Gartzain dira beste herrien artean 100 biztanleko ohe kopuru gehien iristen dituzten herriak, 

Erratzuren kasuan 462 biztanle eta 695 ohe izatera arte, hau da, bisitari kopuruak biztanle 

kopurua gaindituz (100 biztanleko 150,43 ohe plazarekin). Kasu honetan ere, kanpinak duen 

eragina kontuan hartzeko da (kanpinak dituen plaza kopurua kanpo utzita 42,2 ohe egongo 

lirateke 100 biztanleko). 

 
 

Gartzaingo kasuan ere, oso altu kokatuko litzateke ohe kopuruen indikatzailea herritarren 

kopurua handituz (102,18 ohe plaza ditu 100 biztanleko). 

 
Irurita eta Berroeta lirateke egun “marra-gorri”-tik kanpo kokatuko liratekeen herriak eta 

Berroeta iraunkortasun indize onargarrian kokatuko litzatekeena. 

 
Aipatu bestalde, bilakaerari dagokionean Berroeta eta Iruritaz gain Elizondo eta Lekaroz ere 

iraunkortasun klabeetan kokatu direla urte askotan. Gainerako kasuan eta herri txikiak direla 

kontuan hartuta, iraunkortasun klabeetatik kanpo kokatu dira. 
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1. BAZTANGOIZA KUARTELEKO HERRIAK 

 

 
 

ARIZKUN 

Biztanleak 2019 563 

Ohe plaza Kopurua 2019 245 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 43.528 ohe plaza 

 
 

AZPILKUETA 
Biztanleak 2019 186 

Ohe plaza Kopurua 2019 105 

 
Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 56.45 ohe plaza 

 
 

ERRATZU 
Biztanleak 2019 462 

Ohe plaza Kopurua 2019 695 

 
Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 150.43 ohe plaza 

 
 
 

AMAIUR 

Biztanleak 2019 257 

Ohe plaza Kopurua 2019 102 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 39.69 ohe plaza 

 
2. ELIZONDO KUARTELEKO HERRIAK 

 

 
 

LEKAROZ* 
*Aterpetxea 
kontutan hartu 
gabe (130) 

Biztanleak 2019 312 

Ohe plaza Kopurua 2019 36 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 11.54 ohe plaza 

 
 
 

ELIZONDO 

Biztanleak 2019 3.456 

Ohe plaza Kopurua 2019 377 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 10.91 ohe plaza 

 
 
 

ELBETE 

Biztanleak 2019 294 

Ohe plaza Kopurua 2019 50 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 17.01 ohe plaza 

 
 
 
 
 
 
 

8 Indikatzaileak ez ditu Arizkunen egiteke dagoen kanping berriaren plazak jasotzen. Kasu honetan, 
emaitza asko igoko da etorkizun hurbilean. 
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3. ERBEREA KUARTELEKO HERRIAK 
 

 

ORONOZ - 
MUGAIRI 

Biztanleak 2019 576 

Ohe plaza Kopurua 2019 165 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 28.65 ohe plaza 

 
 
 

ARRAIOZ 

Biztanleak 2019 244 

Ohe plaza Kopurua 2019 76 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 31.15 ohe plaza 

 
 
 

IRURITA 

Biztanleak 2019 794 

Ohe plaza Kopurua 2019 49 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 6.17 ohe plaza 

 
 
 

GARTZAIN 

Biztanleak 2019 229 

Ohe plaza Kopurua 2019 234 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 102.18 ohe plaza 

 

 
4. BASABURUA KUARTELEKO HERRIAK 

 

 
 

ALMANDOZ 

Biztanleak 2019 180 

Ohe plaza Kopurua 2019 43 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 23.89 ohe plaza 

 
 
 

BERROETA* 
*aterpetxea 
kontutan hartu 
gabe (16) 

Biztanleak 2019 122 

Ohe plaza Kopurua 2019 6 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 4.92 ohe plaza 

 
 
 

ANIZ 

Biztanleak 2019 74 

Ohe plaza Kopurua 2019 14 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 18.92 ohe plaza 

 
 
 

ZIGA 

Biztanleak 2019 184 

Ohe plaza Kopurua 2019 62 

Araututako plaza kopurua 100 biztanleko 2019 33.70 ohe plaza 
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● 100 biztanleko ostatu turistiko plaza kopurua/ Bidasoako beste 
eskualdeekin alderatuz: 

Kasu guztietan gaur egun eta bere bilakaeran zehar ere, indikatzaileak jartzen dituen 

indizeetatik gora kokatzen dira. Bortziriak aldiz, iraunkortasun klabeetan garatu eta muga 

horretatik gutxien aldentzen den eremua da. Aipatzeko da, Urdazubik eta Zugarramurdik 

duten ohe kopuru altua (kontuan hartu behar dugu, jomuga turistiko bezala beste kasuetan 

ez bezala ,oso ezaugarri zehatzak dituzten eremuak direla eta beraz, indikatzaileak lotura 

zuzena du kasu honetan), baita Baztanek adierazten duen joera konstantea eta Bertizaranak 

azken urteetan erakusten duen beranzko joera. 

 

 
 

Grafikoa 95: 100 biztanleko ostatu turistiko plaza kopurua, indikatzailearen bilakaera Bidasoako beste eskualdeekin 

alderatuta Iturria: INE, nafarroako turismo erregistroa 
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URTEA 

 
BAZTAN 

 
BERTIZARANA 

 
BORTZIRIAK 

 
MALERREKA 

URDAX- 
ZUGARRAMURDI 

2019 29,25 29,41 10,95 22,94 44,19 

2018 28,92 29,65 10,74 21,57 42,59 

2017 28,35 30,46 10,49 20,65 38,82 

2016 27,15 30,00 9,92 19,86 36,95 

2015 26,19 30,51 9,55 20,01 36,57 

2014 24,48 27,57 9,25 18,84 37,28 

2013 23,85 27,04 7,57 18,66 38,33 

2012 23,05 19,43 7,21 17,38 37,04 

2011 22,22 17,96 6,50 17,31 38,40 

2010 21,66 17,93 6,40 17,08 38,92 

2009 21,19 17,98 6,20 14,52 37,03 

2008 20,65 17,76 6,10 14,63 23,97 

2007 19,98 17,52 5,84 14,21 25,26 

2006 19,19 17,16 5,59 14,20 23,88 

2005 18,80 17,11 5,46 14,12 21,50 

2004 18,40 16,84 5,37 14,10 18,35 

2003 17,36 16,08 5,02 13,12 14,75 

2002 16,86 16,20 4,62 12,81 13,42 

2001 16,71 16,90 4,38 12,71 11,88 

2000 16,23 16,74 3,01 12,77 11,50 
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A gehigarria. Eskualdearekin konparaketa 

 

 

Baztango udalaren lanketa konparazio zehatzagorako 

 

 

 

 

 

Biztanleak Plazak BiztanleakPlazak 2019

Bortziriak 8563 1226 Baztan 7933 2405
Lesaka 2744 249 Amaiur 257 102

Bera 3753 157 Azpilkueta 186 105
Arantza 608 264 Arizkun 563 245
Igantzi 631 177 Erratzu 462 695
Etxalar 827 379

Elbete 294 50
Malerreka 4832 1243 Elizondo 3456 377
Doneztebe 1763 85 Lekaroz 312 166

Sunbilla 665 558
Elgorriaga 220 174 Arraioz 244 76

Ituren 507 119 Gartzain 229 234
Zubieta 302 50 Irurita 794 49
Eratsun 150 6 Oronoz-Mugairi 576 165
Ezkurra 138 72
Saldias 116 6 Almandoz 180 43

Behintza-Labaien 217 72 Aniz 74 14
Urroz 184 28 Berroeta 122 22

Oiz 128 21 Ziga 184 62
Donamaria 442 52

Bertizarana 603 180
Narbarte 104

Oieregi 32
Legasa 44

Urdazubi/Zugarramurdi 279
Urdazubi 356 139

Zugarramurdi 217 140
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B. Indikatzaile soziala: Plaza kopurua km2-ko 

 
Indikatzaile hau ere jarduera turistikoen presioa neurtzeko indikatzailea litzateke. Kasu honetan 

aldiz, baliabide turistikoen gaineko presioa ezagutzea baino ostatu turistikoek, berau kokatzen 

den inguruan sortu dezakeen presioa aztertzera garamatza, eta beaz lur eremuaren baitan 

dagoen presioa aztertzera. Alderdi sozial eta ingurumen-aspektuekin harreman zuzena duen 

indikatzailea litzateke. 

 

 
● Plaza kopurua herriko nukleo urbanoan plaza kopuru osoarekiko eta gune 

urbanoetan kokatutako plazekiko. 

 
Baztan osatzen duten herri bakoitzaren eremu geografikoa zehazteko zailtasunak ondorengo 

azterketa gune urbanoetako azalerara mugatu da. Zentzu honetan, ondorengo taulan jasotzen 

diren datuak, batez ere lur eremuen gaineko presioa aztertzeko baliagarria izan daiteke, eta 

zenbait guneetan sortu daitekeen presioa ezagutzeko. Batez ere ingurumen impaktuak 

aztertzeko indikatzailea litzateke, eta bizitoki eta produkzio unitate primarioekin harremana. 

 
Indikatzailea: Giza-presio potentziala lurraldean 

Kalkulo metodologiako: 

 
 
 

Deskribapena eta azalpena: Jomuga turistikoaren lur edo espazioaren gaineko presioa 

neurtzeko indikatzailea litzateke. Kasu honetan, herrikako eremu geografiko zehatzek 

indikatzailea eremu urbano eta auzoetara zehaztea eragin du. 

Giza presio  potentziala  lurraldean=Plaza  kopurua  /  km2 
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Kuartela 

 
Herria 

(lekua + 
auzoak) 

 
Lur 

urbanoa 
Azalera 
(km2) 

Ohe 
kopurua 
guztira 
herriko 
(2020) 

 

Plaza 
kop./km2 

 
Ohe kopurua 

eremu 
urbanoan 

(2020) 

Plaza 
kop.(Eremu 
urbanoan + 

auzoak)/ km2 

BAZTANGOIZA 
KUARTELA 

Azpilkueta 
(Zuaztoi, 
Urrasun, 
Apaioa) 

0,104461 117 1120,03 70 670,10 

Amaiur 0,056534 102 1804,21 76 1344,32 

Erratzu 
(Gorostapolo, 
Iñarbil) 

0,209152 711 3399,44 97 463,78 

Arizkun 
(Aintzialde, 
Bozate, 
Ordoki, 
Pertalats) 

0,425793 245 575,40 207 486,15 

ELIZONDO 
KUARTELA 

Elizondo 
(Etxaide, 
Antzanborda, 
Berro, 
Beartzun) 

1,002727 381 379,96 329 328,11 

Elbete 0,154197 42 272,38 42 272,38 

Lekaroz 
(Oharriz, 
Arozteguia, 
Arrazcaran, 
Huarte) 

0,332142 36 108,39 32 96,34 

ERBEREA 
KUARTELA 

Irurita 0,313701 57 181,70 49 156,20 

Gartzain 
(Aitzano, 
Ariztegi, 
Etxerri) 

0,242729 234 964,04 46 189,51 

Arraioz 
(Mardea) 

0,103411 76 734,93 28 270,76 

Oronoz- 
Mugairi 
(Zozaia) 

0,152546 165 1081,64 139 911,20 

BASABURUA 
KUARTELA 

Almandoz 0,034600 43 1242,79 31 895,97 

Berroeta 0,055076 12 217,88 12 217,88 

Ziga 
(Zigaurre) 

0,043607 62 1421,79 42 963,15 

Aniz 0,030325 14 461,66 14 461,70 

Taula: Ohe-plaza kopurua/km2 herrika (lur eremu urbanoan) eta biztanle kopurua/km2. Iturria: IDENA eta INE. Lanketa 
propioa. 

111



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

Taulan ikusi daiteken moduan, ostatu turistikoen kokapenak eta kasu honetan eremu 

urbanoarean azalerak emaitza baldintzatu dezake eta presio eremuak lur urbano horietan 

presioa non hareagotzen den ikustea. Hala, Amaiur eta Almandoz dira eremu urbano baxuena 

erakusten duten herriak eta plaza kopuruak garrantzi handia hartzen duela ikusi dezakegu. 

Berroeta eta Aniz-en kasuan bertan kokatzen diren ostatu turistiko guztiak eremu urbanoan 

kokatzen direla ikusi dezakegu. 

Elizondori dagokionean, eremu urbano haundiena duen udalerria dela ikusi dezakegu eta 

bertan kkatzen diren elizondon kokatutako ostatu turistikoen plaza kopurua altua dela. 

Azpimarratzea da bestalde, Erratzuk dituen plaza kopuru altuak, presio gutxiago adierazten 

duela eremu ubanoko alojamenduak soilik kontuan hartzen badira, beraz lur eremu 

diseminatuan kokatzen dira plaza kopuru gehienak. 

Aurreko bi indikatzaileen azterketa bateratuak Baztango herri ezberdinetako presio soziala 

kalkulatzeko aukera eskaintzen digu. 

Indikatzailea: Presio turistiko soziala 

Kalkulo metodologiako: 

 
 

Deskribapena eta  azalpena:  Baztango biztaleen gaineko presio turistiko potentziala eta 

lurraldeko presio turistikoaren lehen hurbilketa litzateke. Balio normalizatua aldagai 

bakoitzarentzat x elementurako i (xi) = xi - gutxieneko balioa)/( balio maximoa-balio 

minimoa) 1 zenbatekoa hartu da kontuan , plazak egotea ezinbestekoa delako aldagaia 

aztertzerakoan. 

Presio turistiko sozialaren indizea= (behatutako Ohe kopurua/100 biztanleko – 

gutxieneko Ohe kopurua/100  biztanleko)  ÷(  Gehineko  ohe  kopurua/100 biztanleko 

– gutxieneko Ohe kopurua/100 biztanleko) x ( behatutako plaza kopurua/km² – 

gutxienenko ohe kopurua/km²) x 10 
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Kuartela 

 
Herria 

(lekua + 
auzoak) 

Ohe 
kopuru 

a/ 
100bizt 
anleko 

Plaza 
kop.(Eremu 
urbanoan + 

auzoak)/ km2 

 
Presio 

Turistikoa9 

 
Presio 

Turistikoa 

BAZTANG 
OIZA 
KUARTELA 

Azpilkueta 
(Zuaztoi, Urrasun, 
Apaioa) 

56,45 670,10 36,8 
Presio Indizea 

 
 
 
 
 
 

32,8 

Amaiur 39,69 1344,32 32,0 
Presio Indizea 

Erratzu 
(Gorostapolo, 
Iñarbil) 

150,43 463,78 22,6 
Presio Indizea 

Arizkun 
(Aintzialde, 
Bozate, Ordoki, 
Pertalats) 

43,52 486,15 39,9 
Presio Indizea 

ELIZONDO 
KUARTELA 

Elizondo (Etxaide, 
Antzanborda, 
Berro, Beartzun) 

10,91 328,11 9,5 
Presio Indizea 

 
 
 

 
12,5 

Elbete 17,01 272,38 17,8 
Presio Indizea 

Lekaroz (Oharriz, 
Arozteguia, 
Arrazcaran, 
Huarte) 

11,54 96,34 10,4 
Presio Indizea 

ERBEREA 
KUARTELA 

Irurita 6,17 156,20 4,9 
Presio Indizea 

 
 
 

 
16,3 

Gartzain (Aitzano, 
Ariztegi, Etxerri) 

102,18 189,51 22,0 
Presio Indizea 

Arraioz (Mardea) 31,15 270,76 12,3 
Presio Indizea 

Oronoz-  Mugairi 
(Zozaia) 

28,65 911,20 25,9 
Presio Indizea 

BASABUR 
UA 
KUARTELA 

Almandoz 23,89 895,97 18,3 
Presio Indizea 

 
 
 

18,0 
Berroeta 4,92 217,88 4,3 

Presio Indizea 

Ziga (Zigaurre) 18,92 963,15 13,5 
Presio Indizea 

Aniz 33,70 461,70 36,3 
Presio Indizea 

 
 
 
 
 

9 Datuen irakurketarako garrantzitsu da azpimarratzea eremu urbanoa hartu dela kontuan azterketa herrikako azalera eta 
bertan kokatzen diren ostatuei dagokionean. 

113



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

Presioa aztertzeko ondorengo sailkapen-taula burutu da. 1-5 artean presio gutxiko guneak 

identifikatzen dira eta 50eko balio gehiegizko presioa dagoela erakusten du. 

 

> 1-5 
 

> 5-10 
 

>10-25 
 

>25-50 
 

>50 
 

 
Taulan ikusi ahal izan dugun moduan, Baztangoizako Kuartelan kokatzen dira indize handiena 

duten herriak: Amaiur, Erratzu eta Arizkun. Aipatu ere, Aniz herria ere indize altuetan kokatuko 

litzatekeela plaza kopurua eta ostatuak herrigune urbanoan kokatzen direlako. Oronoz-Mugaire 

litzateke indize altuko taldea itxiko lukeen herria. Beste aldean, presio baxuenarekin, Berroeta 

eta Irurita kokatzen dira, hala ere mugatik gertu kokatzen dira eta sortu daitezkeen ostatu 

turistiko berriek presio altuagoko kategorian kokatzea eragingo luke. 
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C. Ostatu eskaintza eta jarduera turistikoaren presioa ulertzeko 

beste indikatzaileak: ibilgailuak eta bisita estruktura. 

Arestian ere aipatu dugun moduan jomuga baten karga gaitasuna eta beraz presio turistikoa 

azaltzeko faltore ezberdinak kontuan hartzea ezinbestekoa da. Baztanen kasuan Ahalmen 

Karga Eraginkorrak berebiziko garrantzia duela azpimarratu behar dugu ostatu turistikoen 

errealitatetik haratago Baztanen bisita estruktura eta mugikortasun aukerekin azalduko 

litzatekeena. 

Modu honetan, bisita estruktuarekin lotutako indikatzaileak gehitu dira aurrera begirako 

ekintzak edo erronkak identifikatu ahal izateko. 

 

 
1. Jarduera  turistikoak  sortutako  ibilgailuen  presioa  Baztanen. 

 
Iraunkortasun terminotan gaia aztertzeko asmotan, lan honen baitan burututako galdetegiek 

ostatu turistikoek eskaintzen dituzten aparkaleku-plazen inguruko irakurketa ere burutu da. 

 

 
Grafikoa 96: Galdetegiko ostatuak, aparkamentu pribatua al duzu? Iturria: galdetegiak, lanketa propioa 

 
 
 

Erantzun gehienek beraien establezimenduan bertan aparkalekua eskaintzen dutela adierazi 

dute (%64a), bezero guztiak bertan aparkatzeko lekua dute, eta %31,5ek apartamendurik ez 

dutela aipatu dute. Garrantzitsua da zentzu honetan zein alojamendu tipologiari erantzuten 

dioten jakitea, herrietako zein lekutan kokatzen diren eta bisitariaren egonaldia kontestu 

honetan txertatzea. 

115



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 

➔ Aparkaleku kopurua, lur eremua eta ostatu tipologia: 

Ostatu turistikoen tipologiak aparkaleku beharren inguruan ere eragina duela ikusi dugu, batez 

ere landa etxeen eragina dela eta, beraz, hauek kokatzen diren landa eremuen errealitateari 

erreparatzen da. Lan honen baitan galdetegietatik jasotako erantzunen artean landa eremuan 

(diseminatutako baserriak batik bat) dauden ostatuek eskaintzen dute aparkaleku aukera, eta 

hirigunean kokatutakoak aparkatzeko eskaintza mugatuagoa da. Herriko auzo batean 

kokatutako ostatu turistikoen gehiengoak landa eremuan kokatzen dira, eta landa etxeek 

propio eskaintzen duten eskaintza da gehiengo kasuetan. 

 

 

Grafikoa 97: Ostatu turistikoetan aparkaleku pribatuaren eskaintza. Iturria: Baztango ostatu turistikoei egindako galdetegia. 

 

Herrigunean edota auzo batean kokatzen diren ostatu turistikoak 46 (64 erantzunetatik) 

Aparkaleku pribatua eskaintzen dutenak 25 
 

Aparkaleku pribatua eskaintzen ez 
dutenak edota nahikoa plaza pribatu ez 
dituztenak. 

21 Nukleo urbanoetan kokatzen diren 
ostatuen %45,65ak bere bezoroek 

aparkatzeko plaza publikoak behar 
dituzte. 

 
 

Ostatu turistikoen tipologiak aparkaleku beharretan edo errealitatean ere eragina duela ikusi 

dugu, tipologia eremuaren izaerari lotuta dagoela kontuan hartuta aparkalekuen aukeran 

eragiten du zuzenean. Zentzu honetan herrigunean kokatzen diren ostatu turistikoak dira 

aparkatzeko aukera mugatuena eskaintzen dutenak (apartamentu turistikoak batik bat). 
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Grafiko 98a: Ostatu turistikoetan aparkaleku pribatuaren eskaintza ostatu tipologia bakoitzeko. Iturria: Baztango ostatu 

turistikoei egindako galdetegia. 
 
 
 

➔ Aparkaleku publikoak herriko eta ostatu turistikoak herrigune eta auzoetan (Errebisiorako). 
 
 

Nafarroako Turismo Erregistroan 2020. urtean altan dauden ostatu guztien (197 erregistro) 

kokalekua aztertu da atal honetan, zehazki herri bakoitzeko nukleo urbanoan, auzo batean 

edota diseminatutako eremu batean kokatzen den identifikatzeko asmoz. Datu hauekin 

herriguneetan alojamendu hauek sortarazten duten zuzeneko presioa neurtzeko balio izango 

da (alojamendu hauen plaza kopuruak kontutan izanda eta alojamenduetan batazbesteko 

aparkaleku pribatuen estimazioaren arteko konparaketa bat egitea da helburua). 

Orokorrean, ostatu turistiko guztien %48,73a herriguneetan kokatzen dira, %17,76a herrietako 

auzoren batean eta, gainontzekoak, %33a lur-eremu diseminatuetan
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Kuartela 

 
 

Herria 

 
 

Parking 
kopurua 
herriko 

 
 
Aparkalek 

u-plaza 
kopurua 
guztira 

 
 

Aparkaleku 
publikoa: 

Herrigunean 
kokatua 

Ostatu turistikoen 
kokalekua 
(Lur-eremu 

diseminatuetan 
kokatzen direnak ez 
dira kontutan izan) 

 
Ostatu-pla 
za kopurua 

herriko 
(eremu 

urbanoa+a 
uzoak) 

Ostatuek 
eragindako 
kotxe-kopur  

u zuzena 
(Ostatu-plaza 
kop. / 3,0510 

pertsona/kotx 
eko) 

(lekua + 
auzoak) 

Eremu 
urbanoa 

 
Auzoetan 

 
 
 
 
 
 
 
 
BAZTANGOIZ 
A KUARTELA 

Azpilkueta 
(Zuaztoi, 
Urrasun, Apaioa) 

 
0 

 
0 

 
- 

 
0 

 
8 

 
70 

 
23.0 

Amaiur 2 70 
Herri sarreran 
kanpoaldean 

8 0 76 24.9 

Erratzu 
(Gorostapolo, 
Iñarbil) 

 
3 

 
53 

Herrigunean edo 
herria zeharkatu 

beharra dago. 

 
7 

 
4 

 
97 

 
31.8 

 

 
Arizkun 
(Aintzialde, 
Bozate, Ordoki, 
Pertalats) 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

6 

Ordoki auzoan 
kokatutako 

aparkalekua 
kontuan hartu da. 

Bertan 
aparkatzeko egon 

daitezkeen 
aukerak ez dira 
kontuan hartu. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

207 

 
 
 
 

67.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELIZONDO 
KUARTELA 

 
Elizondo 
(Etxaide, 
Antzanborda, 
Berro, Beartzun) 

 
 
 

3 

 

 
± 185 

Parking kopurua, 
errepide nagusiko 
aparkalekuak eta 

etxe tarteko 
aparkalekuan 

estimazioa burutu 
da. 

 
 
 

30 

 
 
 

6 

 
 
 

329 

 
 
 

107.9 

 
 

Elbete 

 
 

2 

 
 

14 

Herriko gune 
ezberdientan 
kokatzen dira. 
Seinaleztatuta 
parkin bakarra 
zehazten da. 

 
 

5 

 
 

1 

 
 

42 

 
 

13.8 

Lekaroz 
(Oharriz, 
Arozteguia, 
Arrazcaran, 
Huarte) 

 
 

1 

 
 

4 

Herriko 
erdigunean 

aparkatzeko direla 
ulertzen da lau 
gune daude. 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

32 

 
 

10.5 

 
 
 
 
 
 

ERBEREA 
KUARTELA 

 
Irurita 

 
2 

 
39 

Herriguneko kale 
ezberdinetan 

sakabanatutako 
aparkalekuak 

 
8 

 
1 

 
49 

 
16.1 

Gartzain 
(Aitzano, 
Ariztegi, Etxerri) 

 
0 

 
0 

 
- 

 
3 

 
3 

 
46 

 
15.1 

Arraioz 
(Mardea) 

1 24 
Herrigunean, 

elizaren aurrean. 
2 1 28 9.2 

 

Oronoz-Mugairi 
(Zozaia) 

 
 

3 

 
 

81 

Herrigunean. 
Aparkaleku bat 
Bertiz Jauregian 
sarreratik gertu 

dago. 

 
 

13 

 
 

1 

 
 

139 

 
 

45.6 

 

 
BASABURUA 
KUARTELA 

Almandoz 2 48 Herriko plazan 1  31 10.2 

Berroeta 0 0 - 2 0 12 3.9 

Ziga (Zigaurre) 0 0 - 4 0 42 13.8 

Aniz 0 0 - 2 
 

14 4.6 

 

10 Xorroxin eta Amaiurren burututako txostenean jasotako datuen bataz bestekoan oinarritzen da. 
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524 aparkaleku 

 
1214 Plaza 398,3 kotxe 

Iturria: Lanketa propioa. Oharra: Aparkaleku publikoen zenbatekoak ahalik eta zehatzenak izaten saiatu 
arren, zenbait kopuruetan gorabeherak egon daitezke. 

 
 

Aurreko taulan lortutako emaitzek Baztango herrietako nukleo urbanoetan kokatzen diren 

ostatu turistikoek eragiten dituzten ibilgailu kopuru maximoaren estimazio bat ematen dute 

(guztira 398,3 ibilgailu egon daitezke ostatu plaza guztiak beteko balira). 

Dena den, lehenago adierazi den bezala, eremu urbanoetan kokatzen diren ostatuen %45,65ak 

besterik ez du bezeroek ostatuko eremu pribatutik kanpo aparkatzeko beharra. Beraz, 

aparkaleku publikoen gaineko balorazio zehaztago bat burutzeko helburuarekin, ondorengo 

kalkulua gauzatzen da: 

 
 
 

Nukleo urbanoetan 
kokatutako ostatuek 

eragindako kotxe kopurua 
Baztanen: 

Aparkaleku pribatua ez 
duten edota nahikoa ez 

duten ostatuak 

Ostatu turistikoek 
eragindako kotxeak 

aparkatzeko beharrezko 
aparkaleku publiko 

errealaren kopuru estimatua: 

398,3 kotxe %45,65 181,82 aparkaleku (11) 

 
 

➔ Garaikotasuna, ostatu turistikoen okupazio tasa eta turisten egonaldia 
 

Baztanen jarduera turistikoaren ondorioz ematen diren mugikortasun joerak identifikatzeko 

eta, are gehiago, sortzen duen ibilgailu kopuruaren kalkulua burutu ahal izateko, aurretik 

identifikatutako datuez gain, ostatu turistikoen okupazio-tasari erreparatzea ezinbestekoa da. 

Izan ere, turisten etortzea gehienbat urteko zein sasoietan ematen den jakiteak edota asteko 

zein egun diren gaualdi kopuru altuena dutenak (asteburuak esate baterako) identifikatzeak, 

ostatuek eragindako ibilgailu bolumenaren estimazio zehatzago bat egiten lagunduko luke. 

Honekin batera, turista eta txangozaleen bolumenak urteko garai desberdinetan zer nolako 

joera daukaten jakitea aldagai garrantzitsua da. 

Eta, are gehiago, turisten egonaldiak ere jomuga turistikoan barrena dabilen aparteko ibilgailu 

bolumenaren ezaugarria dela esan daiteke. Xorroxingo ur-jauzian eta Amaiurren burututako 

ikerketa txostenen arabera (Meridiano Zero, 2017 eta 2020 urteak), Baztan bisitatzen duten 

turistak batazbeste 2-4 gaueko egonaldia egiten dute. Faktore guzti hauek denboraldi altuko 

momentu zehatzetan sortu daitezkeen ibilgailu fluxu altuak identifikatzen lagunduko lukete. 

Tamalez, gaur egun, Baztanen ez dira datu guzti hauek modu homogeneo eta sistematizatuan 

jasotzen, beraz, etorkizunean ildo honetan hobekuntzak ezartzea gomendagarria litzateke. 

11 Kopuru honen kalkulu erreal eta fidela burutzeko aldagai gehiago eta egungo aparkaleku publiko guztien 
datu zehaztak biltzea beharrezkoa da. Dokumentu honetan ematen den emaitza testuinguru zabalago 
batean ulertzea ezinbestekoa da gaiaren inguruako erabakiak edota bestelako akzioak gauzatzeko. 
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➔ Baztango baliabide turistikoak eta bisitarien bisita-estruktura: 
 

Indikatzailearen baitan eta ibilgailuek sortzen duten presioari dagokionean ere baztango 

balibiade turistikoen estruktura eta bisita estruktura aztertzea garrantzitsua da. Ez bakarrik, 

herriguneetan sortu daitezkeen presio eta arazoak identifikatzeko, baita baliabide turistikoen 

baitan sortzen den egoera zehatzak identifikatzeko ere. Zentzu honetan, Baztango 

alojamenduei zuzendutako online galdetegian erakargarritasun-maila altua duten baliabide 

turistikoei buruz galdetu zitzaien, bezeroen lehentasunak eta joerak ezagutzeko asmoz. 

 

Irudia: Baztango herri bisitatuenak. Iturria: Alojamenduei zuzendutako online galdetegia. Bizibiziki 2020. 
 
 

 
Honekin batera, herri-jomuga bisitatuenak ere identifikatzea eskatu zitzaien. Modu honetan, 

bisitarien mugimenduak eta presio altuko puntuak zehazten lagundu du. Jarraian ikus 

daiteken hitz-hodeiean, argi irudikatzen da Amaiur, Elizondo eta Erratzu direla interesgune 

nagusiak. Hiru herri hauek “nahitaezko” bisita bezala bilakatu dira. Zentzu honetan, herri 

hauetan ostatu turistikoen eskaintzatik haratago sortu daitekeen presioa handituz doala ikusi 

dezakegu. Kontuan izan behar dugu gainera, herria zeharkatu edota herriko erdigunean 

kokatzen direla. 

Baliabide turistikoei dagokionean, Amaiurko Gaztelua, Amaiurko Errota eta Xorroxin dira 

alojamenduen artean gehien eskaintzen diren baliabideak eta aldi berean gehien bisitatzen 

diren herriekin (2017, 2020. urteetan Erratzu eta Amaiurren egin ziren txostenen arabera) bat 

egiten dutela ikusi dezakegu. 

Bisitaren guneak identifikatzea presio guneak identifikatzeko baliogarria izan daiteke eta baita 

bisitarieren bisita estruktura ezagutzea ere. Ildo honetan, okupazio eta bisita garaiak eta 

baliabide turistikoen egonaldiak egoera ulertu eta estrategiak mahaigaineratzeko baliagarria 

izango da. 
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%90a goizean burutzen du bisita / %30ak arratsaldez burutzen du bisita. 
 
 

Honekin batera, interesgarria da Baztanen dauden 

bestelako baliabide turistikoek bertako 

alojamenduetan ostatu hartzen duten turisten duten 

erakarpen-maila ezagutzea eta, horrela, eta bisita 

estruktura ahalden neurrian finkatzea. 

Zentzu honetan jomuga turistikoaren barruko 

mugimenduaz haratago Nafarroa barruko baliabide 

bisitatuenak kontuan hartzea ezinbestekoa izango da. 

Galdetegietatik jasotako datuen arabera, Xorrogingo 

ur-jauzia, Bertiz Parke Naturala eta Amaiur (gaztelua 

eta errota) dira baliabide turistikorik basitatuenak. 

Nafarroako baliabide turistikoei dagokionean, aldiz, Nafarroako Turismo Behatokiaren arabera, 

Baztan baliabide turistiko bisitatuenen erdian kokatzen da: Zugarramurdiko kobak eta Bertiz 

Parke Naturala. Bi baliabide hauetan egiten diren bisitak eragin zuzena dute Baztanen sortzen 

diren mugimenduekin eta, beraz, sortzen diren zeharkako bisitekin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irudia: Baliabide turistiko bisitatuenak Nafarroan 2019 eta 2020 urteetan. Iturria: Nafarroako Turismo Behatokia. 
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D. Indikatzailea: Etxebizitza parkea eta Baztan jomuga turistiko 

moduan 

 
Ostatu turistikoek eta erabilera turistikorako bideratuak dauden etxebizitza eta logelek, 

herrietan dituzten ondorioak maila ezberdinetan antzeman daitezke. Batetik jarduera 

turistikoari dagokio eta bertatik eratorri daitzekeen ondorio argienak, guneen kongestioa, 

zarata arazoak edota ingurugiro baliabideei dagokie. Bestetik, higiezinaren gainekoei dagokie 

eta batez ere erabilera turistikorako bideratuak dauden etxebizitzen kasuan, bizilagunekin 

arazoak edota etxebizitza parkean ondorioak ekar ditzakete. 

Atal honen baitan, Baztango etxebizitza parkeari dagokionean, egoera zein den ezagutuko 

dugu, bestelako errealitateekin alderatu eta aipatutako azken hauen inguruan, indikatzaile 

batzuk mahai gaineratu nahai izan dira aurrerantzean kontutan hartzeko. 

 
 

 
 

Grafikoa 99 :Baztango etxebizitza parkea Iturria: INE 
 
 
 

Grafikoan  ikus  daiteken  moduan,  2019.  urteko  datuak  2001.urtekoekin  alderatuta,  Baztango 

etxebizitza parkeak gora egin duela ikusten da (+%20.34 -748 etxebizitza), 2001-2010 urte 

bitartean ematen da gorakada handiena (%16,7), azken hamarkadan ordea, soilik %3ko 

gorakada izan delarik. 
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ETXEBIZITZA PARKEAREN BILAKAERA NAFARROA, BAZTAN-BIDASOA ESKUALDEAREKIN 

ALDERATUTA 

 
Grafikoa 100: Nafarroa, Iparmendebaldea, Bidasoa, Baztan etxe parkearen bilakaera Iturria: INE 

 
 
 

Maila orokorrago batean, Nafarroako datuetatik hasi eta Baztango datuetaraino, ikus daiteke 

2001etik etxebizitza parkeak etengabeko hazkundea jasan duela. Gehienbat 2000. urtetik lehen 

hamarkadan gertatutako higiezinen gorakadaren ondorioz eman dena. 
 

 
 

 
FAMILIA ETXEBIZITZEN SAILKAPENA ETA BILAKAERA BAZTANEN 

 
Azterketa kuantitatibo honetan, Nastat-ek etxebizitzak bi taldetan sailkatzen ditu: familia 

etxebizitza nagusiak eta gainerakoak. Hau izan da, etxebizitza parkearen bilakaera Baztanen: 

● Etxebizitza nagusiak: gutxienez pertsona bat aldizka bizi den etxea da, okupazio 

erregimena edozein dela ere (jabetza, alokairua, lagapena, etab.). 

● Gainerako etxebizitzak: bigarren etxebizitza, etxebizitza hutsak eta abar izan daitezke. 

Talde honetan ez dira turismo-ostatuetara bideratuak dauden etxebizitzak sartu behar, 

Zonaldeak 
 

 

 

Ipar mendebaldea 

 
 

 

 

↑%15.96 

↑%23.81 
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hala ere kasu batzuk egon daitezke, erabilera-helmuga denboran zehar alda baitaiteke 

eta beharrezko eguneratzea ez da beti sortzen. 

Baztango udalaren gehigarria: 
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Grafikoa 101: Baztango etxebizitza parkearen osaketa, etxebizitza familiarrak eta gainontzekoak Iturria: INE 
 
 
 

2001-2019 urteen artean, Baztango etxebizitza parkea orokorrea +%20.34ko hazkundea izan 

zuen (748 etxebizitza). Joera 2019. urtera arte etxebizitza tipologia ezberdinei dagokienean 

berdina izan da urtetik urtera, etxebizitza  nagusien  portzentaia era apal batean gutxitzen joan da 

eta gainontzeko etxebizitzen (bigarren etxebizitza edo etxebizitza hutsen) zenbatekoan 

hazkunde bat egon da. Azken urteotan ematen hari den landa eremuen despopulazioaren 

eraginez edota eraikitako etxebizitza berriek bigarren etxebizitza izaerarekin erregistratu 

direlako izan daitekeelarik. 

Datu hauek Baztango biztanleriaren zenbatekoekin alderatzean, bat egiten dutela esan daiteke, 

izan ere, bertan 2011. urtetik aurrera biztaleriaren zenbatekoan ere jaitsiera bat jasaten baitu. 

 
 
 

 
2001 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Baztango biztanleak 7,629 8,075 8,035 7,974 7,848 7,792 7,719 7,736 7,749 7,777 

  5.85 -0.50 -0.76 -1.58 -0.71 -0.94 0.22 0.17 0.36 

 
 

Gainerako etxebizitzen barne sailkatzen diren etxebizitza hutsak eta bigarren etxebizitza 

tipologien zenbatekoen datu faltak, irakurketa baldintzatzen dutela esan behar da eta kontutan 

eduki beharreko indikatzaile iraunkorrak kalkulatzeko datu hauek ezinbestekoak dira. 
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Dena den, ondorengo indikatzaileen jarraipena burutzea gomendatzen da eta arestian 

aipatutako indikatzaile sozialekin erlazionatu. Horretarako aplikatu beharreko formulak 

aurkezten dira ondorengo lerroetan jarraibide moduan: 

INDIKATZAILEA: LAGUNDUTAKO BIZTANLERIA TURISTIKOA (Población Turística  Asistida PTA) 

- Kalkulu metodologikoa: 
 

 
 

 
- Deskribapena eta azalpena: PTA biztanleria baliokide gisa ulertu behar da, hau da, epe 

jakin batean jasotako turismo fluxuaren baliokidea biztanle egoiliarrekiko. Biztanle 

egoiliarren zenbatekoa zein portzentaietan handitzen den turismo fluxuekin. 

- Indikatzailearen irakurketa: Jomuga turistikoan bizi den biztanleria zenbat (%) 

handitzen den turismo jarduerak eragindako pertsona kopuru gehigarria kontutan 

hartuta. 

 
 
 
 
 
 

INDIKATZAILEA: GIZA PRESIO MAXIMOA (“PRESIÓN HUMANA MÁXIMA”) 
 

- Kalkulu metodologikoa: 
 

 
 

  
 

     

 

   

  

Bigarren etxebizitzetan eman diren gaualdi kopurua: 

Bigarren etxebizitza kopurua x Bigarren etxebizitza plazak x Okupazio % 

 

 
 

Biztanleria guztira: Biztanle egoiliarrak + 

erregistratutako ostatuen okupazioaren % 
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- Deskribapena eta azalpena: Biztanle dentsitatea neurtzen  du,  turisten  presentzia barne 

hartzen duelarik. Giza-presioaren hazkundeak ekosistemetan, lurraldean eta, oro har, 

ingurumenean, eragin negatiboa duela ulertzen da. Hala ere, adierazpen hori 

norabide bakarrean ulertu behar dela kontuan hartu behar da, giza-presio horren 

eragin positiboak beste adierazle batzuetan kontenplatzen baitira. 

- Indikatzailearen irakurketa: Momentu batean jomuga  turistikoaren  100%ko okupazioaren 

datua kontutan hartuta, Baztanen edo herrietan pertsona bakoitzak beretzat izango 

lukeen metro karratu kopurua adierazten du. 

 
 
 
 
 
 

INDIKATZAILEA: BIGARREN ETXEBIZITZAK, ETXEBIZITZA NAGUSIEKIKO 
 

- Kalkulu metodologikoa: 
 

 
 

 
 

- Deskribapena eta azalpena: Datu honek ematen duen informazioetako bat, 

azpiegituren ustiapenean oinarritzen da. Izan ere, ur-hornidura, energia, zabor bilketa, 

aparkalekuak eta abar-en azpiegiturak, karga handiagoa jasaten dute, bigarren 

etxebizitzak turistek okupatzen dituztenean (oporraldi garaian orokorrean). Beraz, 

erlazio hau ezagutzeak, besteak beste, udalerriek denboraldi altuan fenomeno hori bizi 

ote duten ezagutzeko eta dagozkien neurriak hartzeko balio du. 
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INDIKATZAILEA: HUTSIK DAUDEN ETXEBIZITZAK, OHIKO ETXEBIZITZA ETA BIGARREN 

ETXEBIZITZEKIKO % 

- Kalkulu metodologikoa: 
 

- 
 

2E = Bigarren Etxebizitza 
kopurua 

EH= Etxebizitza hutsak OE= Ohiko etxebizitza 
kopurua 

 
 

- Deskribapena eta azalpena: Erabilera turistikorako etxebizitzek, ohiko eta bigarren 

etxebizitzengan eragiteaz gain, etxe hutsen gain ere eragina daukate. Hain zuzen ere, 

hori da, indikatzaile honek neurtzen duena eta jarraipena eman beharko zaio, 

indikatzaile honen gorakada edo jaitsiera gertatuz gero, zein arrazoiengatik izan den 

jakiteko. Etxe hutsen datua gutxitu egin daiteke, hauek erabilera turistikorako bideratu 

direlako edota saldu eta ohiko etxebizitza bilakatu direlako, kasu hauetan, eragina 

ezberdina izango da. 

 

 
Esan bezala, garrantzizko indikatzaileak dira hauek guztiak eta honen jarraipena egiteko 

beharra aurreikusten da. Honetarako, beharrezkoak diren ekintzak martxan jartzea 

gomendatzen da eta datuak eskuratu ondoren, indikatzaile hauen kalkulua egitea, Baztango 

etxebizitza parkearen errealitatea zein den ezagutzeko asmoz. 
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E. Sektorearen eta bisitarien pertzepzioa eta bestelako 

ekarpenak 

Alojamendu turistikoei zuzendutako galdetegian turismoan sektorea eta honi lotutako hainbat 

gaien inguruko pertzepzioa jasotzeko aukera baliatu da. Bertako biztaleriaren pertzepzioa 

turismo jardueraren indikatzaile iraunkorra neurtzeko baliagarria den neurrian, eragin 

esparruan garatzea erabaki da. Kontuan izan behar dugu, galdetegia erantzundako ostatu 

jabeen kasuan, %84,4 Baztanen dutela bizitokia eta, beraz, bertako biztaleen irakurketa 

partziala eskuratzeko aukera eskaintzen duela, eta aldi berean turisten inguruko kezkak 

jasotzeko bidea da baita ere. 

 
Hortaz, hainbat ekarpen eta iritzi ekarri nahi izan dira Baztanen eragin esparruen ikuspegi 

kualitatiboa gehitzeko asmoz. Jarraian galdera eta erantzun ezberdinak jasotzen dira 

(erantzunak jatorrizko hizkuntzan mantendu dira kasu bakoitzean): 

 

 
Galdera 1: Nolakoa uste duzu dela Baztango ostatu-eskaintzaren egoera gaur egun? 

 

Aurpegi anitzeko errealitatea den neurrian, jasotako iritziek ere aniztasuna isladatzen dute. 

Orokorrean ostatu-eskaintzaren egoera, alde batetik, ona dela aipatu da, aukera ugaria eta 

kalitatezko zerbitzua ematen delarik; eta beste aldetik, profesionaltasun-maila baxuko sektorea 

dela (oso gutxirentzat da lehen diru-sarrera iturria), ostatu-kopuru ugaria zentxu negatiboan ere 

ulertzen  da  eta Covid-19ak egoera zaila-larrian egotea eragin du askorentzat. Azpimarratzekoa 

da zenbaitek landetxeen jatorrizko nortasunaren galera antzematen dutela aipatu izana, gaur 

egun bezeroarekiko arreta hobetzeko gaia dela uste da. 

 
● Ona (22 erantzun) 
● Oso ona (4 erantzun) 
● Buena en general, con amplia oferta y atención de los propietarios muy cuidada. 
● Apartamentu turistikoen kasuan, covid-19arekin, egoera larri batean gaude. Laguntzarik ez 

dugulako. Erreserbak bertan behera gelditzen dira eta gure diru sarrerak 0 €ak izaten ari dire. 
● Hobetu ahal zen. 
● Eskaintza zabala badago, baino ez da arras profesionala. Gehiengoa ez baita horretaz bizi. 

Kasuistika desberdinak badire. Arras zaila da, neretako, zerbait zehatza ertea. Ni honetaz bizi 
naiz, eta ez dut sektorea gehiengoak ikusten duen bezala ikusten. 

● Ugaria, kalitatezkoa. 

● Ez dakit. 

● Es variada, existen hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos, camping. El cliente puede 
elegir según sus necesidades y expectativas de cómo disfrutar de sus días de ocio 

● Mucho alojamiento (duda de si todos están en regla) 

● Lo valoro con un 10. 

● En fechas concretas funciona como en Navidades, Semana Santa y verano. 

● Es una oferta variada. 

● Hay suficiente oferta 

● Tenemos suficiente oferta y precaución con la presencia de pisos turísticos. 
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● Como debido a la climatología el turismo es bastante estacional, creo que hay mucha oferta. En 

verano y puentes creo que se llena todo. 
● Creo que con todos los diferentes tipos de alojamiento se cubren las diferentes necesidades del 

viajero. Aunque ahora hay mucho alojamiento, todo hace falta entre junio y octubre. Fuera de 
esas fechas, la ocupación baja considerablemente. Los viajeros que hacen el Camino de 
Santiago se quejan de falta de alojamientos y servicios para ese tipo de turismo. 

● No puedo valorar por el tema Covid. 

● A causa del covid, muy mala 

● Saturación 

● Hay muchos establecimientos y de gran calidad. 
● Es acorde a la cantidad de la demanda y cubre las expectativas de calidad de los visitantes. 

● Hay diversidad de alojamientos y todos están muy bien preparados. 

● Normal 
● Es muy variada y en general muy asequible , el coste medio persona/noche en una casa rural 

está tirado . Creo que aún a pesar de la crisis hay potencial para subir las calidades y los precios . 
● Aunitz aukera, edozein motakoa, hotela, landaetxeak, apartamentuak, viviendas turisticas....... 
● Positiva 

● Arazo gabeko egungo eskaria estali du. 

● Ez da profesionala eta merkia da. 
● Azken urteetan soberako hazkundea izan da, bereziki apartamentu turistikoen aldetik. Kasu 

aunitzetan, jabeak ez dira ezta Baztanen bizi ere, eta apartamentu horiek ez dira alokairu 
arrunterako eskaintzen. Gainera, kalitate eskasa eskaintzen dute aunitzetan eta prezioak 
ikaragarri apaltzen dituzte, gainontzeko ostatuon kalterako. 

● Jatetxeak faltan. Gauetan gehienbat. 

● Kalitateko eskeintza da. Arras ongi dago, estilo diferenteak… eskeintza aberatsa. 
● Eskaintza arront zabala da mutur batetik bertzera daiena. Landetxe txukunak alde batean eta 

bloke bateko pisuak bertzean. 

● Pixket eskaxa 

● Ez da profesionala, bigarren edo aunitzetan hirugarren diru sarrera bezala baizik 

● Aberatsa 

● Azken urteetan anitz handitu dela uste dut, apartamentu turistiko aunitz ireki dira. 

● Nahiko kalitate onekoa 

● Covid arazoengatik, egoera larria da. 
● Lehenik eta behin, guk egiten dugun lenean sinetsi behar dugu, hori da funtsezkoena, eta nere 

ustez, zenbait ostatuk ez dute honetan sinisten. 
● Zenbait kasutan, bezeroa etorri, giltzak eman, eta beraietaz atzendu egiten dira, eta hau ez da 

landetxeek eskeintzen dutena, kontrakoa baizik. Gisa honetako alojamenduen lana, beraiekin 
egotea, bertako kultura, hizkuntza, ingurua etab. azaltzea, toki ezberdinen berri ematea... 
(bezeroak nahi badu noski) da, helburu horrekin behintzat hasi ziren duela 30 bat urte inguru. 

● Eta gaur egun, nahiz eta denek ostatu bat eskeintzeko eskubidea dugun, sobera badirela uste 
dut. Zenbait kasutan, landetxeen "figura" galdu da, eta argi dago, batzuk honetan sinisten 
dugula eta bertze batzuk berriz ez. Nik uste dut kalitatezko turismo baten aldeko apustua egin 
behar dugula, baina horrek, lana eskatzen du eta ez dakit jendea prest dagoen. 

● Ostatu eskasia, jateko lekuak ere bai. 
● De calidad 
● Tienen mucha variedad donde elegir. 

 
 
 

Galdera 2: Baztango ostatu-sektorean behar berezirik  identifikatzen  al  duzu?  Azaldu  ezazu zure 

erantzuna. 

 
Sektoreak dituen beharrei dagokionez, oro har, hiru esparrutan banatzen direla esan daiteke: 

promozioa eta marketing-ari lotutako estrategia eta ekintzak gauzatzeko beharra; sektoreko 

agente desberdinen arteko harremana eta lankidetza sustatzearen beharra (agente 

publiko-pribatu eta pribatu-pribatu); zerbitzu- eta ostatu-eskaintzaren egoera eta baldintzak; 

formakuntza beharra; eta bertako gazteriak turismoan sektorean apustua egiteko eskaera. 
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● Herramientas de gestión específicas. 
● Ordutegiak eta irekitze egunak. 
● Jendearen inplikazioa, sektorea indartzeko. Baino ikuspuntu desberdinek izatean, ezinezkoa 

ikusten dut. 
● Helburu bateratuak, eta jasangarritasuna. 
● Ez (7 erantzun) 
● Promoción 
● Actividades para realizar en familia o sitios de ocio para familias. 
● Faltan restaurantes (2 erantzun) 
● Oraindik ez naiz lanean hasi 
● Marketing 
● Reparar los caminos a los caseríos aislados. 
● Mayor coordinación entre los alojamientos, y con los agentes sociales. 
● Ayudas por el Covid. 
● Más promoción por parte de las instituciones,  más información turística, folletos.... 
● Sí, hacer más publicidad cara a Francia. 
● Ayudas para mejoras y mantenimiento de las instalaciones, implicación municipal y 

gubernamental. También en la promoción de la zona. 
● Creo que los pisos turísticos no aportan valor al sector, ni en servicios , ni en atención al cliente , ni 

en prestigio . 
● Kalitatea. Parametro standar batzuk betetzea. 
● Escuchando a los clientes, falta de idiomas , sobre todo inglés y francés. 
● Egin balorari eguneko egitura turistiko batekin, gaur egungo herriaren eskariak arabera. 
● Bereziki apartamentu turistikoen erregulazioa behar dela uste dut. Baita Baztango gehienezko 

plaza kopuruarena ere, biztanle egonkorrarekiko harreman egokia izan dezan. Ene ustez hau 
kuartelka landu beharko litzateke. 

● Erratzun. Arazoak: jateko aukera gutti eta kotxeekin arazoa. 
● Bertako gazte gehiago ikusi nahi nituzke sektore honetan. Baserriak eta etxeak konpondu eta 

bertan bizi, behar bada bertze lanen batekin osagarri moduan..bainan hemen, hemengoak 
● Bakoitza gure airera gabiltza, elkarrekin apenas egon gabe. 
● Ikuztegi zerbitzu on bat beharrezkoa dugu eta garbitze zerbitzua eskeintzen duen enpresaren 

bat falta da. Garbitzen emakumeak dabilza eta beltzean kobratzen. 
● Publizitate gehiago behar dute 
● FORMAKUNTZA!!!! Ostatu-sektorean lanean hasi aurretik edo irekiera aurretik formatzea eskatu 

behar da. 
● Zerbitzu gehiagoren falta sumatzen dut. 
● Bai, gure sektoreari sinesgarritasuna eman eta kalitatezko turismo baten alde egin behar dugu. 

Bertan lan egin nahi dugu eta turismoa aukera bat izan daiteke, baina turismo eraginkor bat 
behar dugu. 

 
 
 
 

Galdera 3: Zer izan daiteke lagungarri Baztango alojamenduentzat identifikatzen dituzun 

erronka berriei aurre egiteko? 

Etorkizuneko erronka gehienak lotura zuzena dute aurreko galderan adierazitakoarekin, 

sektoreak dituen beharrekin alegia. Zentzu honetan, nabarmena da Baztango turismo-

agenteen arteko elkarlanean eta koordinazioan eragitea funtsezko erronka dela aipatu da. 

Zerbitzu osagarrien (hondakinak, bideak, sarbideak, etab.) eta azpiegituren 

mantenimendua eta hobekuntza bideratzearen inguruko hainbat erantzun jaso dira. Eta, 

azkenik, jarduera-eskaintza eta baliabide turistiko berrien sorrera ahalbidetzea aipatu da 

(hauen kalitatea bermatuz eta masifikatuak dauden zonaldeetan alternatibak eskaintzeko 

helburuekin batik bat). 

 
● Cemento y mantenimiento de los caminos de acceso. 
● Servicio de basuras más cercano al alojamiento. 
● Potenciar algunos puntos turísticos ya existentes no demasiado conocidos para descargar los 

más demandados como por ejemplo Xorroxin. 
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● En algunos casos, sensibilización de la hostelería hacia el turismo por parte del Ayuntamiento. 
Facilitar las nuevas iniciativas (sensibilidad hacia mejoras y nuevos proyectos). Reducción de los 
costes de las licencias. 

● Ordenar para que el Turismo sea sostenible 
● Arras etsitue nago, eta ez dut uste, sektorean dagoen jendeak inongo interesik duen erronka 

berrietan, ez zaharretan ere. 
● Energia berriztagarrientzako aholku eta laguntzak. 
● Orain bezala jarraitu. 
● Una asociación 
● Me falta más información para poder responder a esta pregunta. En mi caso el cliente que tengo 

es una pareja que disfruta del monte, gastronomía y tranquilidad del Valle. Se debe buscar el 
equilibrio entre turismo de calidad y masificación. El cómo, no lo sé. También hay que buscar el 
lado positivo y saber llevarlo por donde interese al Valle. 

● Coordinación entre todos los gremios 
● Baztan osoa elkarrekin promozionatzea 
● Obligar a los restauradores (días alternados) a abrir para ofrecer cenas. 
● La profesionalización del sector. 
● Unidad del sector. Foro donde comunicarnos entre todos. 
● Promoción 
● Cuidado del entorno 
● Haciendo más publicidad, los alojamientos y resto de comercios trabajarían mejor. 
● En mi opinión, el turismo en Baztán solo tiene un porcentaje mínimo de personas que viven 

exclusivamente del turismo; yo me considero una de las pocas familias que realmente viven de 4 
habitaciones, sin ningún ingreso adicional que no sea de lo que genero en el mismo. Debido a la 
crisis actual mis ingresos anuales han descendido un 50%-60%. No podría decir lo mismo que 
este porcentaje afecte por igual a Baztán, me arriesgo a decir que con o sin crisis en cuanto a la 
ocupación hotelera la gente aquí vive igual. Con que se acabe la crisis covid y volvamos a 
trabajar como siempre sería suficiente para familias en mi misma situación. Solo nos tienen que 
dejar trabajar, ya que Baztán hoy por hoy tiene un nivel turístico excelente. Evidentemente en 
t.baja no hay para todos pero ni aquí ni en ningún sitio. El punto de inflexión es la Semana 
Santa... A partir de ahí comenzamos la temporada hasta primeros de noviembre .... Baja el 
turismo pero se trabaja los fines de semana, puentes, navidades se trabaja fenomenal también 
enero y febrero diría yo que es una fecha de descanso de alojamientos y los que no lo hacemos 
trabajamos los fines de semana ... No está nada mal!!!! 

● Cuidar al cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros como tal. 
● Apostar y generar trabajo en ganadería. 
● Conocer culturas diferentes, personas nuevas. 
● La situación está complicada. La gente quiere venir a los alojamientos, pero quieren alojarse de 

forma económica. Y el mantenimiento de las casas no es barato. 
● Somos los propietarios los que debemos mejorar nuestros equipamientos y servicios para ofrecer 

una estancia de más calidad. Estaría bien un control de nuestros establecimientos para definir 
unos mínimos de " buen hacer " . 

● Actividades dentro del valle para días, que son muchos, en los que el tiempo no permita disfrutar 
del aire libre. 

● Formazioa (marketing digital-transformación digital- jasangarritasuna). Kalitatea. Ekonomia 
zirkularra. 

● Más preparación profesional, más atención al cliente. 
● Aipatu bezala, erregulazioa. Ene ustez erregulazioak lehentasunez tratatu beharko luke bertako 

jabeak dituzten ostatuak, edota bertako ekonomia aktibatzen laguntzen dutenak. Alojamendu 
moten araberakoa beharko luke eta kuartelen araberako egoerak aintzat hartu beharko lituzke. 

● Zaila bada ere erreserbarako plataforma propioa, ez dakit posible den ere (booking, homeaway, 
airbn-ekin konpetitzeko modukoa) hauek diru dexente kentzen digute, eta diru hori ez da hemen 
gelditzen, bainan plataforma hauek gabe zaila da lana egitea. 

● Mendi ibilbidean seinalitika, ez saldu bakarrik Baztan. 
● Udalak egizki sinestea gure bailaran turismoa dela ekonomia mugitzen duen motor 

nagusienetako bat eta hori saltzea: ibilbideak markatu Baztan osoan, daudenak berritu eta 
jendea Baztan osora hedatu. Valledebaztan bezalako atariekin lan egin, beraiek urtetako 
esperientzia baitute. 

● Jarduera gehiago (2 erantzun) 
● Orain arte dauden baliabide turistikoez gain, baliabide berriak prestatzea. 
● Denen arteko elkarlana beharrezkoa da, komertzioak, jatetxeak, alojamenduak, ekoizleak... 

denen artean bertan bizitzea eta bertan lan egitearen aldeko apustua egin behar dugu. Honen 
adierazgarri ARRAS BAZTAN egitasmoa izan daiteke. 

● Que los accesos a las actividades en la zona estén en correcto estado. 
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Galdera 4-5: Zeintzuk dira zure ustez,  turismoaren  fenomenoak  dituen  eragin  positiboak eta  

aukerak?  /  Zeintzuk  dira  zure  ustez,  turismoaren  fenomenoak  dituen  eragin negatiboak eta 

arriskuak? 

 
Galdetegia erantzun zutenen arteko iritziak nahiko bateragarriak izan dira, izan ere, 

turismoaren eragin positibo nagusia jarduera ekonomikoa (lehen sektorea mantentzeko 

aukera ematen du) suspertzen laguntzen duen sektorea da, lanpostu berriak sortarazten 

dituenak eta bertako biztanleria finkatzen laguntzen duena, eta, eragin negatibo aipatuena, 

Baztango hainbat guneetan sortzen diren masifikazio egoerak (eta honen eragin negatiboak), 

bertako nortasunaren galera eta bisitarien errespetu faltak (naturarekiko, bertakoekiko, etab) 

izan da. 

 
 
 

ERAGIN POSITIBOAK ETA AUKERAK ERAGIN NEGATIBOAK ETA ARRISKUAK 
 

ABERASTASUN EKONOMIKOA 
● Generación de una actividad económica limpia 

y sostenible. 
● Lanpostuak sortzea. Bertako gazteriak 

lanpostu bat izan dezake, eta bertan bizi. 
Gainera emakume gazteen amatasuna 
errextuko luke. Bertan lan eginez gero, 
amatasuna errexagoa da. Hemendik kanpora 
lanera joaten diren emakumeak, konziliazio 
familiarra oso zaila dute. 

● Bertako familieei neurriko negozio bat 
eramaten aukera ematen die, bai ostalaritzan 
eta bai inguruko zerbitzuak garatzen ere. 

● Una forma de aumentar la actividad 
económica en Baztan. 

● El turista puede consumir en los comercios 
locales, sea yendo a un restaurante, 
comprándose unas botas de montaña, 
comprando en comercios productos de 
proximidad, etc. 

● Que nos podamos ganar la vida. 
● La capacidad de generar riqueza en la zona, 

asentar la población en zona, mantener los 
espacios naturales, posibilidad de generar 
nuevos perfiles profesionales. 

● Es una gran ayuda a la economía familiar, a la 
economía del valle, hace que el baztanés se 
quede en Baztan. 

● Creación de empleo, directa e indirectamente. 
dar a conocer nuestra forma de vida, nuestra 
cultura. 

● Dinero 
● Que a mi en concreto me sacó del apuro por 

falta de trabajo. 
● Trabajo y economía para el valle de Baztan 
● Para los restaurantes y bares viene bien 
● Generan actividad económica y reactivan la 

vida del valle 
● Jende askori lana ematen diela. 
● Mueve la economía del Valle 
● Generan puestos de trabajo, importante para la 

gente de la zona. 
● Garapen ekonomikoa eta soziala garatzeko 

aukerak. 

MASIFIKAZIOA 
● Masifikazioa (9 erantzun) 
● La "masificación" sin organización de los 

puntos de visita turísticos. 
● A causa de mucho turismo, muchos sitios se 

ven afectados negativamente 
● En mi opinión, los problemas más graves serían 

la masificación y el turismo de mala calidad 
poco respetuosos con el entorno o con la 
idiosincrasia baztandarra. Pero, en mi poca 
experiencia en este sector, el turista que yo 
conozco es de calidad alta, muy respetuoso con 
el entorno, cultura y receptivos a cualquier cosa 
que les sugieras. En cuanto a la masificación, 
supongo que dependerá del poder de atracción 
que tenga el Valle y de las plazas que de 
hospedaje que haya. 

● Masificación en determinadas épocas, cuidado 
de la naturaleza, equilibrar la oferta con las 
necesidades de los turistas, comercio, 
naturaleza, hostelería. 

● La masificación en algunos lugares (Xorroxin y 
ríos) y la mala educación medioambiental que 
tenemos (basuras...). 

● La posible masificación, el deterioro de los 
espacios naturales y la falta de civismo. 

● La masificación y el turismo de baja calidad . 
Las zonas donde se duplican o triplican los 
turistas con la población local hace un pequeño 
caos donde los recursos hosteleros, como el 
caso de Baztán, no llegan a cubrir las 
necesidades del turista. Esto es una demanda, 
como profesional del sector, donde veo 
carencia. Y los servicios hosteleros de Baztán no 
están igualados a las necesidades del turista 
(horarios sobre todo) . 

● La masificación y falta de respeto. 
● Puntuales masificaciones que hay que evitar. 

No estaría mal un precio módico a pagar por 
disfrutar de espacios de interés bien cuidados y 
conservados . Las personas aprecian las cosas 
cuando se paga por ellas , sin embargo abusan 
y descuidan de lo regalado. 

● Masificación en momentos puntuales y riesgo 

133



Ostatu Turistikoen Azkerketa - Baztan 

 

 

 
 
 

● Ekonomikoa eta aukera lantzeko produkto 
berriak batez ere lehenbiziko sektorean eta 
produkto naturalak egiteko. 

● Lan aukerak sortzen ahal dira, eta bertako 
ekonomia mugiarazi. Halere, hori horrela 
izanen dela segurtatzen dituzten neurriak 
hartu behar dira. 

● Ekonomikoa 
● Lana 
● Ekonomia mugitzen du 
● Bertako ekonomia bultzatzen du, eta 

lanpostuak ere sortzen dira. 
● Más trabajo y rehabilitación de antiguos 

edificios. 
 

BIZTANLERIA FINKATZEKO AUKERA (Baztanen lan 
egin eta bizitzeko modua) 
● Turismoak nik ulertzen duten bezala, 

lagunduko zagun Baztango sektore 
desberdinek, hemen lanean eta bizitzen 
jarraitzera. Denak bat garelakoz, eta denek 
bertzeen beharra daukagulakoz, gure lanetan 
aintzinet jarraitzeko. 

● Habiendo más turismo, la gente del Valle 
trabajaría más y viviría aquí. No tendría que 
desplazarse a trabajar fuera. 

● La oportunidad de que más gente se anime a 
cambiar de forma de vida ( yo vine hace casi 16 
años al valle desde Guipúzcoa) y monte algún 
tipo de negocio para ganarse la vida. Ayudaría 
a que aumente un poco la población de zonas 
con bajo volumen poblacional, aunque debido 
a las características de las casas en el valle, casi 
todo el foco se concentraría en Elizondo... Aun y 
todo sería un bien para el valle... Aunque a mi 
parecer no existe una despoblación 
desmesurada en general en el valle de Baztán, 
siempre es bueno sumar que restar. 

● Vida a la zona 
● Etxean bertan eta bailaran bertan bizitzea eta 

lan egitea ematen duen aukera, eta bertzen 
lan bat bezala izatea, beti lehen sektorearekin 
lotuta joan eta. 

● Bertze jarduera ekonomiko bat da. Herri 
batzuk animazio pixka bat izatera laguntzen 
du. 

● Lan osagarri, bertako ekonomiari aunitz 
laguntzen dio: baserri haundiak konpontzeko 
balio du, baserriak ondareak dire eta zaindu 
behar ditugu, ez erortzen utzi. Gazteak animatu 
beharko ziren, konprometitu bertakoari 
eusteko, bertze edozer aktibitate 
ekonomikoakin bezala, turismoakin ere 
konprometitu behar dire. 

● Riqueza para el valle y posibilidad de trabajo 
dentro del mismo 

● Herri txikitan, bizia ematen du. 
● Cuanto más turismo haya, los comercios 

pequeños podrían abrir los findes, y más 
beneficios tendrían. Y la gente de la zona no 
tendría que salir fuera del Valle a buscar 
trabajo. 

 
KANPORA BEGIRAKO PROMOZIOA 
● Erakuslehio izatea, bizi-eredu jator eta gizarte 

osorako zabaldugarri izatea. Kudeaketa on 
baten adibide. 

● Gure herrialdea ezagutu. 

 
de proliferación de Macrohoteles. 

● Masifikazioa- Zikinkeria(zerbitzuak 
turistarendako gehituz). Zerbitzuak murritzak 
(ezin atenditu turista guziei). 

● Zailtasunak izatea, baztandar bezala, hemen 
gustora eta lasai bizitzeko. Neretako turismoak 
ez badu uzten destinoan bizi den jendea lasai 
bizitzera, ez da ona, ez da baliogarria. Ezin 
ditugu gure bizimoduek  aldatu  kanpoko 
batzuri gustoa egiteko. Kanpotik etortzen 
direnak, etorri beharko zuten ikustera eta 
ikastera gure bizimodue, eta saiatu hemen 
daudelarik guri errespetatzen, eta gure bizi 
modue eta ohituretatik gauzak ikasten. Baino 
ez dugune da, gure egunerako bizie aldatu 
behar kontent uzteko kanpotarrei. Gure 
nortasuna galdu, kanpotarrengatik inondik ere! 

● Turismofobia, gestioa txarragatik. 
● Toki gutti batzuk bakarrik promozionatzea 

masifikazioa ekartzen du. Modan jarri denez 
edozein pertsona erakartzen du, holako 
tokietara etortzen ohiturarik ez duena ere eta 
batzutan naturarekiko errespetu falta: 
zikinkeria uzten dute non nahi, adibidez. 

● Udako bi hilabete eta Aste Saindua izaten dira 
kolpe haundienak, baina honetatik bizi 
garenak urte osoan egin behar dugu lan eta 
lan egiten dugu. Ez da bakarrik Elizondon edo 
Erratzun sortzen den jende pilaketa ... uste dut 
urtean zehar gurera etortzen den bisitarien 
onura ere kontutan hartu behar dela. 

● Jende pilaketak eragin negatiboa du, alde 
batetik, bertako herritarengan eguneroko 
bizimoduan duen eraginarengatik eta 
bertzetik, turistei begira, ezin aparkatu, ilarak 
lekuak bisitatzeko. Ondorioetako bat, turista 
horiek berriz ere ez etortzea izan daiteke. 

 

SEKTOREA (PUBLIKO-PRIBATUA) 
● Baztanek hemendik aurrera jendea erakarriko 

du, eta nere ustez, errextasunak eman beharko 
ditu Udalak apartamentu edo ostatu berriei, 
trabak ez jarriz. Azken finean baztan bizirik 
jarraitzen du turismoarengatik. Baztanen 
lanpostuak behar dira, jende gazteak hemen 
gelditu behar du. Bertako emakumeei 
laguntzak eman bertan lan egiteko eta aldi 
berean beren umeak hazitzen segitzeko. Beraz, 
zaindu dezagun hori,  ez  badugu  nahi 
hemendik urte batzuetara, jendea hemendik 
joatea lanarik ez dagoelako. 

● Se debería de regular algunos accesos a plazas 
limitadas. 

● Momentu honetan ez dago bertan enpresa 
multinaziola handirik, pertsona fisiko, 
emakume eta bakarkako jende eta familiak 
kudeatutako turismoa da. Hori horrela segitzen 
badu, ongi. Turismoaren aktibitatea gure esku 
ez egotea (Baztango bizilagunen esku ez 
egotea), hori kezkagarria litzateke. 

 

ERAGIN SOZIALAK, EKONOMIKOAK, NATURALAK 
● Nortasunaren galera, auzoan, herrian, bailara 

mailan, edo autonomi mailan. 
● Pisuak garestitzeak 
● La situación de la pandemia. 
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● Lasaitasuna 
● Darse a conocer baztan 
● Baztan ya ha conseguido un nombre de 

prestigio. Ahora hay que saber gestionarlo y 
conservarlo. 

 
TURISMO ESKAINTZA-BISITARIAK 
● Obliga a que todo el mundo sea más abierto de 

mente al tener que relacionarse con gente de 
otras culturas, Se pueden crear varios tipos de 
negocios encaminados a que el turista disfrute 
aún más de sus vacaciones. Por ejemplo, 
excursiones con guías, rutas de btt guiadas. 

● Conocer culturas y costumbres diferentes, 
personas nuevas. 

● Guk nahi dugun turista eduki (erakarri)- cliente 
objetivo(ez edozein), ekonomia berpizteko, 
lehen sektorea batez ere- Experientziak 
(baserrian-mendian) 

● Europa se hace viejo y hay cada vez más pre 
jubilados que viajan todo el año , no solo en 
verano. 

● Paisaia eta Natura gure alde dugu. Jendeak 
Naturan egon nahi du eta Baztan hain 
haundia denez, jende jori har dezake 
masifikatu gabe. 

 
● La pérdida de identidad 
● Cuando van según a qué lugares por ejemplo a 

Xorroxin aparcan el en cualquier lugar y no 
toman en cuenta la gente que vive en los 
pueblos y eso pasa en varios lugares. 

● Tokiko nortasunaren galera. 
● Cada vez hay menos ganadería y menos gente y 

animales que cuiden el paisaje que tenemos. 
● Creo que el turismo rural está en auge y no veo 

connotaciones negativas . Hay que aprovechar 
la influencia externa. 

● Sobera eta komeni, ondatzen dire leku guziek 
eta azkenean orain bezeroak bilatzen duena 
desagertzen da. Eta gure ere gelditzen gara 
Baztan hondatuekin. 

● Hainbat gune naturalen degradazioa eta 
elkarbizitza arazoak. Zikinkeria. 

● Estropear un lugar único. Si no hay parking 
suficiente en las zonas, donde haya 
actividades, los ganaderos no pueden seguir 
haciendo sus labores. Pero pueden convivir las 
2 cosas. 

 
 
 
 
 
 
 

Galdera 6: Zeintzuk dira bisitariaren kexa nagusiak Baztanekiko? 
 

Baztango alojamenduetan ostatu hartzen duten bisitariek aipatu ohi dituzten kexa-moten 

inguruan galdera egin da ostatu-enpresei zuzendutako online galdetegian. Jasotako 

erantzunen %32ak beraien bezeroengadik kexarik jasotzen ez dituztela adierazi badute ere, 

gainontzekoek (erantzunen %68a) hainbat gaien inguruko kexak entzun dituztela onartu dute; 

gaika ordenatuta biltzen dira jarraian. Gehienak ostalaritza eskaintza eta Baztango 

azpiegituren egoeraren inguruan arranguratu dira. Jatetxe gutxi daudela eta bisitarien 

beharretara egokitzen ez diren ordutegiak dituztela, alde batetik, eta Baztango bideen 

seinaleztapenaren egoera eskasa eta zenbait azpiegitura osagarrien beharra identifikatzen 

dute. 
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● Dificultades para encontrar restaurantes, casi no hay opciones los 
lunes. 

● Poca cosa. En ocasiones, que no encuentran sitios donde comer 
● Zerbitzu eskasia (jatetxeak, ostatuak) 

 
AZPIEGITURAK 

● Falta de infraestructuras 
● La falta de transporte para moverse 
● Falta de señalización para hacer rutas de paseos y montes 
● La falta de señalización de rutas, la falta de información por algunas 

personas de la oficina de turismo, la falta de bares o restaurantes en 
los pueblos pequeños,  y la falta de actividades compatibles con el 
mal tiempo . 

● Reforma Aixcolegui, información de rutas. 
● Ibilbide txikiak falta- Seinalizazio gehiago. 
● Bide batzuk ez daudela ongi señalatuak, leku batzutan sobera 

gende (xorroxin,) 
● Mendiko ibilaldiak eskax señalizetuak direla 
● Falta de aparcamiento. 
● Faltan opciones para cuando hace mal tiempo. 
● Algunos accesos no están bien. 
● Txakurren kakak, apartzeko lekuak, 
● Algunas señalizaciones no llevan al sitio correcto. 
● Ibilbide señalizatuen falta eta toki batzun masifikazioa (Xorroxin). 

Markatuta ditugun ibilbideak ez daudela bat ere zainduak, galtzear 
daude. 

 
MASIFIKAZIOA 

● Puntu batzuetan dagoen masifikazioa 
● Azken urteetan aditu duguna (eta arras gutitan), zenbait lekuetan 

jende pilaketa izan dela. 
● Masificación en momentos puntuales (Semana Santa) 
● La gran afluencia de algunos recursos, 
● Cantidad de gente en las zonas de turísticas 
● La masificación 
● Txakurrek dituztenek zailtasunak aurkitzen dituzte ostatu eta bertze 

toki batzuetan. Toki batzuen masifikazioa. 
 

ESKAINTZA TURISTIKOA 
● Ez ditugula zerbitzu aski, momentu hontan ailegatzen den jende 

guztientzat. 
● Eguraldi txarrakin ez dagola zer egin. 
● La apertura tardía de las cuevas de Zugarramurdi y el museo de las 

brujas 
● Horario comercio, escasa presencia de oficina de turismo, falta 

hostelería, 
● Zerbitzu turistiko falta 
● Aurten turismo bulegoko kexa aunitz izan dira. 
● Pocas actividades para el visitante 
● Señalizaciones confusas o insuficientes, no actualizadas como 

algunos casos de restaurantes, museos, la oficina de turismo, de su 
estética poco acorde al lugar y poco cuidada. 

 
● El tiempo 
● Orain Covid-a 

 
● No me han trasladado 

quejas. 
● Ninguna 
● No tengo quejas 
● No se me ocurre 
● Ninguna 
● No he escuchado 

quejas 
● No siento quejas... 
● Ez dira kexatzen ia 

inoiz..arras kontent 
egoten dire 

● EZ 
● Ez dugu kexarik izan 
● Ez dute 
● Ez dute 
● No recuerdo ninguna 
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Galdera 7: Bertzelako ekarpenak (ostatu-sektorea). 
 

● Ni turismotik bizi naiz, baino nik ongi antolatuko nuen hau dena, hemen bizitzen eta lanean 
jarraitzeko. 

● Konzeptu aldaketa bat egin behar da. Behar bada TURISMO HITZA KENDU, azken aldi honetan 
ez delakoz hitz positiboa, eta bertze hitze biletu, bertze praktika positiboak eta ongarriak 
lortzeko. 

● Pentsatu beharko genuke, zer nolako jendea erakarri nahi dugun  Baztanera (nik nere 
negozioan hori egin dut). Zein jende mota behar duen Baztanek. Ez dut uste nik, jende aunitz 
behar dugunik, baino bai kalitatezko jendea. Guri errespetatzen digun jendea, eta azken finean, 
guri balioan jartzen gaitun jendea, guk eskaitzen dugunari balioa ematen diona, eta gure 
zerbitzuak eta , gure produktoak, eta gure kulturaren truke ordaintzera prest dagoena. 

● Euskeraren erabilera ona da, bainan turismo eremuan asko hobetu behar da: "Salida" kartel 
asko ikusten dira "Irteera"-ren ordez. 

● Más control, en las zonas muy concurridas 
● Me parece una burrada el pago de basuras por algo tan pequeño. 
● La carestía de hacer webs privadas es un handicap para todos. 
● Mayor coordinación del sector turístico, tanto a nivel público, las asociaciones y las empresas 

privadas. 
● La visita a la cascada de Xorroxin debería de estar controlada, parking de pago, aforo,  limpieza 

y colocación de papeleras, señalizaciones... porque en verano se desmadra, afectando 
directamente a todos los vecinos de Erratzu. 

● Hay muchas casas rurales en Baztan, se lleva una línea muy buena de conservación de edificios, 
pero también veo por experiencia propia que no es compatible la apertura de negocios dentro 
del tipo de casas que nos rodean, los requisitos para comenzar a funcionar no están separados 
por tipología sino por normativas y eso no puede ser. Se obliga a establecer unas características 
en casas donde no te dejan tocar como en mi caso nada ya que están protegidas y te exigen 
cumplir normas generales. Es totalmente incomprensible. Por ello reivindico una ley de 
excepción de Patrimonio que sea compatible con la apertura de negocios (eso va a facilitar una 
mayor iniciativa para personas que se animen a abrir negocios en pueblos pequeños donde no 
hay en muchos casos, ni tienda ni bar...) Exigencia conservación y normas generales de apertura 
de negocios (es incompatible). 

● La mayoría de los pueblos de Baztan están muy bien cuidados excepto Elizondo. Hay que cuidar 
y mantener la estética tradicional y no estropearla innecesariamente. 

● Esperemos que pase esta situación para poder empezar a trabajar, porque los gastos de la casa 
siguen igual. 

● ¡Que no falte el optimismo! 
● Sektorea sendotu (orain arte, gure harteko lana izan da), instituzioak gehio parte hartu 

dezazuen. 
● Trabajo y más trabajo, nada más. 
● Duguna ongi antolatu behar dugu, Baztan kuartelka antolatu jendea denean hedatzeko. 

Autoak uzteko tokiak seinalatu herri guzietan. 
● Udalak eskolak garbitzeko sortu duen enpresa publikoa eskeintzea landetxetako jabeeri 

garbiketa egiteko. Lanpostu duinak sortu daitezke, batez ere behar gehien duten pertsonetan. 
● Azken urteetako turismoaren gorakada nabarmena izan da, baina masifikazioa ez da ona, 

beraz, hori kudeatu behar dugu, eta behar diren baliabideak jarri behar dira. 
● Herritarrek ere gustora bizi behar dute beren herrietan eta masifikazioarekin ez dugu hori 

lortuko. 
● REnovar mapas de Elizondo y Baztan, no ubicar las visitas de los turistas en los mismos sitios 

para evitar aglomeraciones, tenemos un entorno maravilloso con el que disfrutar. 
● Poner más parking en los sitios turísticos, que pongan en esos lugares containers y un cartel muy 

grande que pongan que el que deje en el monte basura o aparque en sitios como entradas de 
cualquier terreno se le sancionará con una multa de 600 euros y que cualquiera del Valle le 
pueda denunciar, por ejemplo. 
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6. ONDORIOAK ETA ETORKIZUNEKO ERRONKAK/ 

CONCLUSIONES Y RETOS DE FUTURO: 
 

Batez ere iraunkortasun indikatzaileetan oinarritutako emaitzetatik eratorritako erronkak 

identifikatzen dira hurrengo atalean eta Baztango Jomuga turistikoaren bilakaera turistikoan 

eragiteko helburua duten erronkak identifikatzen dira. 

Gaineratu beharra dago dokumentu honetan aztertzen ez diren bestelako lanketa, proiektu 

edota eskualdeko asmoak kontuan hartzea ezinbestekoa izango dela nahiz eta errealitate 

turistikotik kanpo kokatu. Hauen lehentasun eta helburuen mesedetan zehaztu beharko dira 

turismo jardueraren helburuak. 

Azkenik aipatu, erronka hauek ez direla estrategia turistiko estrukturatu baten erronkak bezala 

ulertu behar, baizik eta ostatu turistikoen lanketaren baitan identifikatutako lan lerroak. 

Kategoria ezberdinetan sailkatu dira erronka nagusiak: 
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1)   LURRALDE OREKA: 

Baztango lurralde orekari erantzuten dioten erronkak dira eta Baztango garapen ekonomiko 

eta sozialari erantzuteko martxan jarri beharreko lan lerroak identifikatzen dira bertan. 

 
Ostatu turistikoen kontrolerako araubideak martxan jartzea. 

Honetarako dokumentu honen baitan aipatzen diren ezaugarri eta emaitza zehatzei 

erantzuna ematea ezinbestekoa izango da. Baztan osatzen duten kuartelen egoera edota 

herri ezberdinen estrukturak eta sistemak kontuan hartzea lurraldearen eta ostatu turistikoen 

garapen orekatua bermatzeko oinarrizkoa da. Herrikako, edota kuartekako, interpretazioa 

burutzeak tokian-tokiko beharrei modu efektiboagoan aurre egitea ahalbidetu dezake. 

Irizpide iraunkorrak kudeaketa turistikoaren ardatzean kokatu behar dira eta, modu honetan, 

lan honetan identifikatutako iraunkortasun indize eta ondorioen inguruko aplikazioa 

egokiagoa izango da. 

Bestalde, Baztanek soilik araubide propioak garatzea Bidasoako beste eskualdeetan eragina izan 

dezakeela kontuan hartzeko faktorea izango da eta, hortaz, administrazio ezberdinen arteko 

lanketa koordinatu eta bateratua burutzea egokia ikusten da. Baztan eta inguruko 

eskualdeak errealitate elkarlotuak bezala ulertu behar dira, beraz 

 
 

Jarraipen mekanismo zehatzak zehaztea ostatu turistikoen inguruan 
 

Sektorearen egoeraren etengabeko jarraipena gauzatzea, gutxieneko aldagai batzuen 

bueltan behintzat, erabakiak hartu edo neurri berriak mahaigaineratzeko aukera eman 

dakioke Baztango Udalari. Zentzu honetan, ostatu turistiko kopurua eta tipologien sorrera, 

plaza kopuruaren bilakaera edota turismo jardueraren jarraipen mekanismoak modu 

sistematizatuan gehitzea ezinbestekoa da. Ildo honetan, Turismo Informazio Bulegotik ere 

datuak eskuratzeko eta antolatzeko beharra azpimarratzen da. 

 

Etxebizitza parkearen jarraipena burutzea 
 

Baztango bigarren etxebizitza eta etxe hutsen kopuruaren bariazioak eta bolumen errealaren 

ezagutza falta (gaur egun Nafarroako Gobernuak ez du kategorizazio hau estatistika 

ofizialetan desberdintzen), egoeraren azkerketa sakon baten beharra burutzea azaleratzen 

du eta errealitate horren irakurketak turismo jarduerak etxebizitza parkean (bigarren 

etxebizitza eta etxebizitza hutsak) duen papera eta eragina neurtzeko balio izango du. 

Turismoa bestelako sektore ekonomikoekin 

Jarduera turistikoan diharduten ostatu-jabe eta bestelako langileen kopuru garrantzitsu 

batentzat diru-iturri osagarria dela ikusi dugu azterketa honen baitan (gaur egun oraindik 

turismo jarduerara guztiz bideratutako langileak ez dira ugarienak Baztanen). Ildo honetan 

eta arestian aipatu moduan, turismoa Baztango bilakaera ekonomikoaren mesedetan jartzea 

ezinbestekoa da. Kontuan izan behar dugu, zentzu honetan, lehen sektoreko jardueretako 

bat ogibide nagusia duten kasuetan turismo ostatu eskaintza diru iturri garrantzitsua 

bihurtzen dela, lehen sektorearen sostengua bada neurri haundi batean. 
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Bestalde, ostatuei zerbitzua ematen dion bertako hornitzaile sarea esparru guztietan 

indartzeko eta turismoari bideratutako enpleguan eragiteko erronkak turismo eskaintzaren 

posizionamenduan eragiteko aukera bezala ikustea garrantzitsua izango da. 
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2)    ESKAINTZA TURISTIKOA 

Bisitaren estrukturan eragitea 

Azken urteetako okupazio datuek eta Elizondoko informazio bulegora iristen diren bisitarien 

kopuruek beheranzko joera izan dutela ikusi badugu ere, Baztango baliabide turistiko 

zehatzetan jende-pilaketak ematen direla ukaezina da, baita pandemia garaian ere. Azken 

urteetan, lekuko azterketa zehatzak bideratu badira ere (Amaiur eta Xorroxingo ur-jauzian 

esate baterako) masifikazio arazoak bere horretan jarraitzen dute. Zentzu honetan, bisita 

estrukturaren kudeaketa iraunkor bat gauzatzeko neurri zehatzak ezartzea ezinbestekoa da 

sektore turistikoarekiko gaitzespena zabaldu ez dadin. Bisitari eta bertakoen artean sortu 

diren egoera deseroso puntualei irtenbide egoki bat emateko, besteak beste, Baztango 

ostatu turistikoak aliatu klabe moduan identifikatzen dira. 

 
Bisitaren estruktura, bestetik, Nafarroako testuinguruan ulertzeko beharra azpimarratu nahi 

da eta Uraren Bailara marka turistikoaren inguruan lan lerro ezberdinak elkarlanean bultzatu: 

baliabide ezberdinak indartu, eskaintza zehatzak zehaztu eta bisitarien mugikortasun 

dibertsifikazio edo zabalkundean eragin, horiek lirateke lan-esparru nagusiak. 

 
Bisitaren estruktura eta eskaintzaren baitan ibilbide sarearen egoera hobetzearen gaia 

ostatu turistikoek behin eta berriz azaldutako beharra izan da. 

 

Bisitarien mugikortasun-joeren kudeaketa 

Aurreko atalean azaldu bezala, eta bisitaren estrukturari lotuta, jomuga turistikoaren barruan 

mugikortasunean eragiteko erronka garrantzitsua du Baztanek. Batetik, ostatu turistikoek 

garai zehatzetan (uztaila-abuztua, Aste Santua eta bestelako zubi eta jai egunetan), eta batez 

ere eremu urbanoetan sor daitezkeen jende eta ibilgailu pilaketen egoerak aurreikusi eta 

horiek ekiditeko neurriak hartzea premiazkoa da. Autoaren erabilera gutxitzeko 

helburuarekin, ahal den neurrian, jomugara iristeko garraiobide publikoaren eskaintza 

indartuz eta, bestetik, lurraldean barruan mugitzeko aukera erreal eta erakargarriak 

estrukturatuz (bisitari-fluxuen kudeaketa interesgune eta herri bisitatuenetan artikulatzea). 
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3)    SEKTORE TURISTIKOARI LOTUTAKO ERRONKAK 

Ostatu turistikoen kalitatea bisitari kopuruaren aurrean gailentzea. 

 
Turista kopuruaren jaitsierak eta negozio berrien sorreran zenbait kasuetan zerbitzu eta 

eskaintzaren kalitatean eragin dezake. Ikuspuntu honetan, sektore turistikoak Baztani 

egokitutako kalitate irizpide propioak garatzea erronka bezala identifikatzen da. Araubide 

ezberdinen baitan landu daitekeen gaia izan daiteke, kalitate-bermea dekalogo baten 

antzeko figura adibidez. 

Kalitate honen adierazle ere zerbitzu turismo enpresa eta ostatu turistikoen arteko lankidetza 

efektibo bat izan daiteke. 

Turismo iraunkorra eta teknologia berrietan formakuntza. 
 

Lan honen baitan ostatu turistikoei bideratutako galdetegietan bi formakuntza-lerro 

jasotzearen nahia adierazi dute ostatu ezberdinek. 

1. Turismo iraunkorra eta baliabide kultural zein naturalen inguruko formakuntza. 

2. Teknologia berriak eta promozioaren inguruko formakuntza. 
 
 

 
Lankidetzaren beharra. 

 
Emaitza errealak lortzeko erronka bezala identifikatzen da, lankidetza lerroen ezartzea 

jomugaren bilakaera ulertzeko ezinbesteko elementuak dira. Kontuan hartu behar dugu 

gainera, ostatu turistiko askoren jabeak Baztanen bertan dutela bizitokia eta, beraz, 

elkarlanetik lan egitearen beharra bultzatzea ezinbestekoa izango da. 

Lankidentza hau, bestalde eta galdetegietan ikusi dugun bezala ikuspegi holistikotik ulertu 

eta maila ezberdinetan bideratzeko nahia mahaigaineratu da (pribatua-pribatua, publiko-

pribatua, publiko-publikoa). Baztango Udalak kooperazio eta lankidetza-harreman honen 

aktibazioan paper aktibo bat hartu dezake sektorearen aurrean. 

Bi kasuetan erronka interesgarri bezala proposatzen da jomuga turistikoaren 

iraunkortasunean eragiteko. 
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