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1.- Iruñeko merkataritza eskaria          (1/4) 

 
A) KONTSUMITZAILEA MERKATARITZA-EKOSISTEMAREN BIHOTZA DA. LURRALDE-TESTUINGURU DEMOGRAFIKO IREKI BATEKO 

ESKARIA  
 
Eraginkortasunak eta, azken finean, merkataritza politiken arrakastak egitate hau gogoan edukitzea eskatzen du; ez ahaztea ta rteko enpresa eta eragilen 
–publikoak eta pribatuak-  posizio eta beharretatik haratago, sistemaren azken motorra kontsumitzailea dela, bere kokapen espaziala, bere beharrak, 
bere igurikimenak eta jarrera.  
 
Azken urteotako Iruñeko logika komertziala, testuinguru demografiko-territorial ireki batean ulertu beharra dago: 

 201.311 biztanleko bolumenak (azkenengo bost urteetan beherakadan) eta udalerri azalera erlatiboki murritzak -24 km2 gutxi gora behera-1 zeinek muga 
moduan lan egiten duenak markatua. 

 Baina, ondo komunikatutako herri kopuru garrantzitsuez osaturiko eskualdeko koroa edo hiri eremu batez osatua (22 herriz2), zeintzuk azken bi hamarkadetan 
biztanleria kopuruaren hazkunde nabarmenak bizi dituzten, 2016.urtean 155.293 pertsonako biztanleria izatera iritsi arte. Iruñeak duen (2016.urtean 201.311 
biztanleko) eskari potentzialera “gerturatzen” ari den merkataritza eskari potentziala da hau.  

 

 
Iruñeko, Iruñerriko udalerrietako (Iruña ez ezik) eta gainerako Nafarroako biztanleriaren bilakaera 2000 – 2016 (k.a. eta %)  

 

 
*Iruña zenbatu barik 

                        

 

  

                                                            
1 EAEko hiriburuak 277 km2 ditu gutxi gora behera eta Logroñok 80 km2 
2 Antsoain, Aranguren (Mutiloa), Barañain, Beriain, Berriobeiti (Aitzoain, Berriogoiti, Berriobeiti eta Artika), Berriozar, Burlata, Zizur, Egesibar (Olatz, Sarriguren eta Gorraiz), Etxauri, Ezkabarte (Arre eta Orikain), 
Galar Zendea (Kordobila), Huarte, Txulapain, Noain-Elortzibar (bakarrik Noainentzako), Olaibar, Oltza zendea, Orkoien, Tiebas-Muru Artederreta, Atarrabia, Zabalza Zizur Nagusia. 

Δ 00-16 Nafarroa (Iruña Gabe): +%9,0 Δ 00-16 Iruñerria*: +%63,0 
Δ 00-16 Iruña: +%8,0 

265.865 275.980 280.455 285.886 291.866 298.170 297.849 292.368 289.704
186.387 190.652 193.344 195.300 199.441 198.829 197.859 197.945 201.311

95.226 104.284 112.414 120.219 131.236 141.266 149.113 152.256 155.293
0

100.000
200.000
300.000
400.000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Nafarroako gainerakoa
Iruña
Iruñerria



8 

1.- Iruñeko merkataritza eskaria                             (2/4) 
 

Azken bi hamarkadetako hazkunde demografiko-territorialaren testuinguruan, “Iruña komertzial eta tertziarioa”, joera gorakorrean aurkitzen den 
eredu ireki baten testuinguruan ulertu beharra dago, bere bizilagunei eta geroz eta protagonismo handiagoa hartzen ari den eskualdeko bizilagun 
hazkundeari (hiriburuaren biztanleriaren hedapenari) erantzungo diona. Egitate gonek, “udalerriz gaindiko eskualde mailako begiradak eskatzen 
ditu”:  

 bai Iruñeko merkataritza-parkea dimentsionatzeko zein karakterizatzeko eta bere hiri kalitate paregabearen aldeko apustua egiteko erreferentzia eta 
erakargarritasun gisa;  

 merkataritza ekipamendu periferikoen egokitasunari eta kokapenari buruzko hausnarketa egiteko;  
 eta mugikortasun -ibilgailu pribatuz zein garraio publikoz- erantzun egoki eta koherentea emateko garatu nahi den ereduari, bai Iruñeko ingurabide terminoetan 

eta baita bere hiriko sarbidean, logika sostengarrien bidez.   
 

Internoki, Iruñeko biztanleria maila demografiko oso desberdineko 13 auzotan egituratzen da; biztanleria ikuspegitik, auzo horietako azken 
dinamikak (2011-2016) beheranzko joera dute 13 zonalde horietatik 8tan. Gainera, biztanleriaren zaharkitzeak gurutzaldi-abiadura izatera heldu da eta 
hurrengo urteetan abiadura hori izugarri handitzea aurreikusten da. (2000 eta 2016 urteren bitartean, 65 urte baina gehiagoko pertsonak biztanleriaren 
%17,8 izatetik %21,7 izatera pasa dira; eta bilakaera haubizkortu egingo da). 
 

Iruña eta biztanleriaren auzokako banaketa (2016) 
 

 

  

20.000 bizt. Baina gehiago 
15.000 eta 20.000 arteko bizt. 
10.000 eta 15.000 arteko bizt.  
5.000 eta 10.000 arteko bizt.  
 

Biztanleriaren agertoki bat non…:  
 

 Foku espazialetan bereizitako biztanleria 
dinamiken lehen desberdintasunak nabari 
diren -Alde Zaharra- , horietako batzuk 
problematika eta eszenatoki ez 
desiragarrien adierazleak izanik. 
 

 Adinaren araberako segmentazioak 
igurikimen eta bereizitako 
posizionamenduetarako aukera ematen 
du, Iruñeko txikizkako merkataritzak 
lanerako argudio sendo eta askotarikoak 
izanik; bai sektorearen izaera lehiakor eta 
modernizatzaile (gazte segmentua) baten 
ikuspuntutik, eta baita merkataritzaren rol 
sozialaren balioztatzearen ikuspuntutik 
ere (adin zaharreko segmentua). 
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1.- Iruñeko merkataritza eskaria                             (3/4) 

 
B) KONTSUMO OHITURA BERRIAK EZARTZEN DITUZTEN JOERAK  
 
Errentaren zati handi baten galeraren ondoren (2011 eta 2014 artean %6,3 jaitsi zen) eskariaren bilakaera sozioekonomikoak atzean utzi du krisia: baina 
krisiak kontsumitzaile zuhurrago eta arrazionalagoa utzi digu; hobeto informatua, bere kontsumoaren kontziente delarik. Horrek, produktua ez 
ezik balore gehigarria eskainiko dion enpresa zerbitzua nahiz merkataritza enpresa lehiakorragoak garatzea eskatzen du: Egitate honi, 
zerbitzuen gorakada izugarria gehitu behar zaio (aisialdia, turismoa, kultura, osasuna eta zainketa pertsonalak) merkataritzarekin lehitzen dutenak 
gastuaren jomuga gisa.  
 

Nafarroako pertsonako bataz besteko errentaren bilakaera 2011 - 2016 

 

 
 

 

 
 

Orain arte azaldutako joerez gain, garrantzia handia du merkataritza elektronikoaren agerpenak. Aurrerapen gutxiko zenbait urteren ondoren, garatzen 
hasi den kanala da honako hau, bide luze eta garrantzitsua izango duena. Prozesu honetako zifrei erreparatuz… 

 %30eko Internet bidezko “erosketa tasa” (azkenengo hilabetean egindako on line erosketa) Iruñerrian, e-commerce-ak estatu mailan izan duen %35eko 
eraginarekin (azkenengo hiruhilekoan egindako on line erosketa) lotuta.  

 Batez ere, biztanleria gazte eta helduan du eragina errealitate honek (on line erosketa tasa %44), 56 eta 65 adin bitarteko %17ko proportzioaren eta 66 urte 
baino gehiagokoen (%6) proportzioaren aurrean.  
 

Azkenengo hilabetean Internet bidezko erosketaren bat gauzatu duen Iruñeko biztanleria 2016 (%)  
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1.- Iruñeko merkataritza eskaria                             (4/4) 

 
Merkataritza elektronikoak eta beste tendentziek suposatzen dituzten zailtasunei aurre egiteko, merkatu-nitxo aukera berriak azaldu dira horiek 
konpentsatu edo/eta dinamika horiei lotutako galerak partzialki minimizatzeko: turismoa, lankidetzarako aukera esparru berriak irekitzen dituena Iruñeko 
merkataritza singularrarekin, desberdindutako produktua eta zerbitzua bultzaten duen publikoari zuzenduta.  
 
Joera berri hauek protagonismoa hartzen duten egoera honetan, azkeneko hamarkadan kontsumitzailea gutxika hirira itzuliz doala dirudi; Guzti 
honek, hiriaren eta hiriko merkataritzaren arteko konplizitate testuingurua ahalbidetzen du.  
 
Azkenik, Merkataritza plangintzak Hiri Ekonomia plangintzari uzten dio lekua. Honako hau, aurrekoa baino kontzeptu zabalago, aberatsago eta 
konplexuagoa da, aukera berriak optimizatzeko lan formula koordinatu eta partekatuen beharra azaleratzen dituelarik.  
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (1/9) 

 
A) IRUÑEKO MERKATARITZA EGITURA 
 
2016ko Iruñeko merkataritza eskaintza ondorengo ezaugarriak dituen merkataritza-parkean egituratzen da: 

 2.690 alta txikizkako merkataritza jardueratan.  
 588.241 m2 ko merkataritza azalera globala 
 Udalerrian kokatutako hiru ekipamendu komertzial handi –El Corte Inglés Merkataritza Erdigunean (Zabalgunean), Iruña Merkatal gunea (Orkoien inguruko 

Eskualdeko Poligono Industrialean) eta Carrefour (Mendebaldea); hiriaren inguruan (hirian bertan ez egonda ere, hiriburuko eskaintzaren parte baitira) 
kokatutako izaera tertziario singularreko beste 5 ekipamenduz osatzen da.  

 Supermerkatu kate urbanoen eskaintza geroz eta handiago eta garrantzitsuagoa, Zabalgunearen kasuan 15 supermerkatuko  eskaintza izanik.  
 Hiru udal Merkatu, horietako 2 Merkataritza Erdigunean (Alde Zaharra+Zabalgunea) eta beste bat Ermitagaña auzoan kokatua.  

 
Iruñeko txikizkako merkataritzaren parametro sozioekonomiko nagusiak 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MERKATARITZA 
JARDUERA KOPURUA: 

2.690  
Altas EJZ 

LANPOSTUAK 
8.197 kontratu* 

(bakarrik %10,7 behin-betikoak) 

AGA KOMERTZIALA 
588.241 m2 

Merkataritza zuzkidura: 3.006 
m2 / 1.000 bizt. 

Merkataritza dentsitatea: 
‰13,7 
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (2/9) 

 
B) IRUÑEKO MERKATARITZA ESKAINTZAREN BILAKAERA 
 
Iruñeko merkataritza ehun tertziarioa sektorialki, ondorengo 2011-2016ko dinamika ebolutiboen barnean kokatzen da: 

 ZERBITZUAK: Zerbitzuen bilakaera positiboa (+%12,5) merkataritza eremu nagusian. Hiri-ekonomiaren “zerbitizazio” prozesu hori eremu 
komertzialetan eman da, batez ere Zabalgunean, non zerbitzu kopurua %28 handitu den.  

 OSTALARITZA: Ostalaritza ehunak beherakada motela izan du, -%2a hain zuzen ere. Hala ere, salbuespenak izan dira; Alde Zaharraren 
kasuan, azkenengo hamarkadan 70 ostalaritza jarduera inguru ireki dira, honek,  San Nikolas, Estafeta eta Mercaderes bezalako fokuetan 
nolabaiteko saturazioa eragiten duelarik. 

 MERKATARITZA: Hiriak bizi izandako sektorearen beherakadarik handiena EJZko alten ikuspuntutik eta nabarmenena  ondorego datuetan 
islatzen da: IA %12KO BEHERAKADA DENDA KOPURUAN, 356 MERKATARITZA JARDUEREN GALERA HAIN ZUZEN.  
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2011-2016 bilakaera:  
-%11,7 

(-356 alta EJZ) 

Iruñeko 
merkataritza 

dentsitatea 2016: 
‰13,7 

 

Merkataritza jarduera kopuruen bilakaera 2011 – 2016 (k.a. eta %)  



 

13 

 

2.- Iruñeko merkataritza eskaintza         (3/9) 

 
C) IRUÑEKO MERKATARITZAREN BANAKETA ESPAZIALA 
Iruñeko merkataritza parkea hirigintza logika desberdinetan banatzen da, horiek aldi berean errealitate desberdinetan banatzen direlarik daukaten 
merkataritza pisuaren arabera:  
 
Merkataritza Erdigunea: Zabalgunea eta Alde Zaharra (‰30 baina gehiagoko merkataritza dentsitateak; udalerriko 
guztizko merkataritzajardueraren %40a biltzen dute) 
 
ZABALGUNEA: 694 merkataritza jarduera; hiriko ekipamendu pertsonalaren ia erdia (%47,9) 
 Merkataritza ardatz oso sendotuak nazioarteko marka handien presentziarekin –gentrifikatzen-: Karlos III.aren eta bere parekoak (Paulino Caballero, 

Francisco Bergamín eta Amaya) Estella eta Gartzia Ximénez paraleloak (El Corte Inglés ingurua) 
 Behe Nafarroa Etorbidea: bi merkataritza eremuen arteko muga: A) Nazioarteko marken presentzia; B) Multimarka denden presentzia 
 

Bilakaeraren ikuspuntutik… 
o Zerbitzu sektorearen hazkunde ikaragarria (+%28); hiri-ekonomiaren zerbitizazio prozesua 
o Arestiko ostalaritzaren hazkundea  
o Merkataritzaren atzeraldia (-%6; 44denda gutxiago); eragin izugarriarekin etxeko ekipamenduan (-%22) 
o Hiri supermerkatuen ugaritzea (15 gutxi gora behera) 

 
ALDE ZAHARRA: Gaur egun: 395 jarduera komertzial; 90. hamarkadan: 700 merkataritza jarduera; “MERKATARITZAREN AHULEZIA ALDE 
ZAHARREAN” Erreferentzia KOMERTZILETIK… OSTALARITZA ERREFERENTZIARA (211jarduera) erreferentzia TURISTIKORA 
 
2011 – 2016 artean Alde Zaharrak galdu du:  

o 80 merkataritza jarduera baina gehiago (-%13); 65 ondasun konparatiboetan (%38% Etxeko ekipamenduan eta %28 Ekipamendu 
pertsonalean)  

o Zerbitzuak (-%13) Ostalaritza (-%3,2) 
Gazteluko Plaza jarduera tertziarioaren eremu desberdintzaile gisa aurkezten da:  

A)  Ekialdean: Ostalaritza ardatzak eta profil turistikoa: Estafeta, San Agustín, Calderería, Mercaderes, San Nikolas (“kafetegi eta jatetxeen” 
irekierarako baimena distantzia minimoa errespetatuz).  

B)  Mendebaldean: Merkataritza ardatzak: Zapatería, Comedias, Pozoblanco, Txapitela eta Kale Nagusia (lokal hutsak Kale Nagusian -16 lokal 
- eta Zapaterían -15 lokal-).  
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (4/9) 
Iruñeko Zabalguneko merkataritza mapa 

  

A)

B)

ETORKIZUNEKO PSIS SALESIANOS 

ZIUDADELA 
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (5/9) 
 

Iruñeko Alde Zaharreko merkataritza mapa    

 

 

 

 
  

A)
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (6/9) 
 

Hirigunetik gertu eta bizitoki ikuspegitik zein merkataritza ikuspegitik kontsolidatuak dauden auzoak 
(‰10 eta ‰15 bitarteko merkataritza dentsitateak; udalerriko merkataritza jardueraren %30a biltzen dutelarik) ITURRAMA, 
DONIBANE ETA MENDEBALDEA ETA ERMITAGAÑA 

Biztanleriaren zaharkitzea; Hiri ekipamendu garrantzitsuen presentzia (Nafarroako Unibertsitatea, Ospital Eremua, Liburutegia eta Nafarroako 
Filmoteka Liburutegia eta Musika Kontserbatorio Profesionala Mendebaldean eta Probintzia Auzitegia Donibanen) 

Bilakaeraren ikuspuntutik…. 
o Eskaintzaren atzeraldia ondasun konparatiboetan  (Ekipamendu pertsonala: Iturrama: -%34;Donibane: -%22; Mendebaldea eta Ermitagaña: 

-%25;Etxeko ekipamendua: Iturrama: -%6,7;Donibane: -%23,5; Mendebaldea eta Ermitagaña: -%46) 
o Bilakaera positiboa egunerokotasuneko ondasunetan Iturraman: +%18,4% 
o Zerbitzuen bilakaera positiboa: +%27 Iturraman eta +%13 en Donibanen 
o Ostalaritzaren bilakaera positiboa: +%5 en Iturrama eta +%22  Mendebaldea eta Ermitagañan   

Gainerako auzoak (‰5 eta ‰9 bitarteko merkataritza dentsitateak; hiriko merkataritza jardueraren %30 inguru  biltzen 
dutelarik) 

o Arrotxapeak “asko” galdu du merkataritza adar guztietan: 56 jarduera komertzial 
o Etxabakoitz, Sanduzelai eta Azpilagaña “mantendu” egin dira, egunerokotasuneko ondasunei esker 
o Milagrosa, Mendillorri, Txantreak komertzialki adar guztietan izan dituzte galerak   
o Buztintxuri: garapen bideko auzoa 

Txikizkako merkataritza jardueren alten bilakaera auzoka 2011 – 2016 (k.a. eta %)  

Auzoa 2011 2016 
Bilakaera 

2011 - 2016 
% k.a. 

1. Zabalguneak 738 694 -%6,0 -44 
2. Alde Zaharra 477 395 -%17,2 -82 
3. Iturrama 362 357 -%1,4 -5 
4. Donibane  313 269 -%14,1 -44 
5. Arrotxapea 283 227 -%19,8 -56 
6. Mendebaldea eta Ermitagaña 213 170 -%20,2 -43 
7. Milagrosa 165 123 -%25,5 -42 
8. Txantrea 151 121 -%19,9 -30 
9. Sanduzelai 103 102 -%1,0 -1 
10. Buztintxuri 26 62 +%138,5 +36 
11. Azpilagaña 58 62 +%6,9 +4 
12. Mendillorri 79 61 -%22,8 -18 
13. Etxabakoitz 47 47 %0,0 0 
Itxura 3.0463 2.690 -11,7% -356 

                                                            
3 Poligonoetako 33 denda barnehartzen ditu 
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (7/9) 
 

 Iruñeko auzoak merkataritza dentsitatearen arabera    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auzoa 
Merkataritza  
dentsitatea 

2011 

Merkataritza  
dentsitatea  

2016 

Bilakaera 
puntu  

portzentualetan 
2011 - 2016 

1. Alde Zaharra ‰41,7 ‰39,0 -2,7 p.p. 
2.  Zabalguneak ‰33,6 ‰30,3 -3,3 p.p. 
3. Iturrama ‰15,2 ‰15,8 +0,6 p.p. 
Iruña ‰15,3 ‰13,7 -1,6 p.p. 
4. Donibane 15,3 ‰13,3 -2,0 p.p. 
5. Mendebaldea eta Ermitagaña ‰12,6 ‰10,0 -2,6 p.p. 
6. Etxabakoitz ‰8,6 ‰9,3 +0,7 p.p. 
7. Arrotxapea ‰10,9 ‰9,0 -1,9 p.p. 
8. Sanduzelai ‰8,6 ‰9,0 +0,4 p.p. 
9. Azpilagaña ‰7,5 ‰8,2 +0,7 p.p. 
10. Milagrosa ‰11,1 ‰7,7 -3,4 p.p. 
11. Buztintxuri ‰3,9 ‰7,2 +3,3 p.p. 
12. Txantrea ‰7,5 ‰6,2 -1,3 p.p. 
13. Mendillorri ‰6,9 ‰5,3 -1,6 p.p. 

‰9,3 eta‰ 8. Arteko merkataritza 
dentsitatea  
‰7,7 baino merkataritza dentsitate 
baxuagoa 

‰30 baino altuagoko merkataritza dentsitatea 
‰10 eta ‰16 arteko merkataritza dentsitatea 

 

Merkataritza dentsitatearen bilakaera 2011-2016 auzoka  

Dentsitate handienetik txikienera ordenatua 2016an  
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (8/9) 
 

D) PERIFERIAKO MERKATAL GUNEEN  ZUZKIDURA HANDIA  
 

Tamaina handiko 8 merkataritza ekipamendu ditu, horietako 3 Iruñeko udalerrian kokatuta daudelarik (El Corte Inglés, Iruña Merkatal Zentroa eta 
Carrefour hipermerkatua). Zortzi ekipamendu tertziario hauek batuz 160.832 m2ko guztizko AGA –Azalera Gordin Alokagarria– biltzen dute.  
 

Iruñeko, nahiz Iruñerriko merkataritza ereduak, azkenengo honek izandako biztanleria hazkundeaz lagunduta, Merkatal gune Peri ferikoen zuzkidura 
handia izan duela ezaugarri nagusi. Honako hau,  periferiako mugikortasun dinamikaren ondorio izan da, bai inguruko herrietatik – harrera hesia- bai 
hiriburutik saiheste efektua- erraztutako sarbideak direla eta. Dinamika honek, ez du espazio eskuragarri, erakargarri eta jasangarria  nahikoa 
berrorekatu, hiriko Alde Zaharraren hiri-ekonomia aberats eta anitza birbaloratzearen ondorioz.  
 
Etorkizunean gainera, Iruñeko nahiz Iruñerriko bizilagunek on line bezalako kanaletan gauzatutako gastu gorakorrak, bertan eg indakoarenaren jaitsiera 
izango du ondorio nagusi. Izan liteke, profil horretako (merkatal gune periferikoen zabalkuntza berriak) errefortzuei, nahiz hiri-ekonomiaren errefortzuaren 
bitartez berrorekatzeko erronkari aurre egin behar izatea, eskaintzaren eta espazialki nahiz sozialki erakargarria eta kohesionatua izango den joerekin 
koherentea suertatuko dena. 

Iruñerriko merkataritza ekipamendu handiak  
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2.- Iruñeko merkataritza eskaintza          (9/9) 

 
E) HIRIKO EGUNEROKO ONDASUNEN EREDUA ONDORENGO HIRU ZUTABETAN OINARRITZEN DA:  

 Aurreko kapituluan Merkatal Gune handiekin batera azaldutako aurretiaz garapen  handia izan duten  hipermerkatu periferikoak. 90. 
hamarkadan bizi izan zuten hauek beren goren unea, orduko kontsumitzailea bertara hurbiltzen baitzen autoa bete eta aurrezki bikainak eta 
eskaintzak suposatzen zituen erosketa handiak egitera. Azkenengo hamarkadan ordea,  indarra galdu dute supermerkatu urbanoen eskaintzaren 
alde.  

 Tamaina eta mota guztietako supermerkatu urbanoak (handiak, ertainak eta gertukoak edo auzokoak) kontsumitzailearen zahartze profilari, 
gastuaren  arrazionalizaio logikari (beharrezkoa denaren erosketa txikiak) eta azkenik, gertutasuna nahiz zerbitzu berdina eta pareko prezioa 
eskainiko duen ereduaren bilaketari erantzuten diena. Gertuko eskaintzaren sare geroz eta trinkoagoa  berreskuratzen ari den joera da honako 
hau.  

 Udal merkatuak, kutsu edo/eta oroimen historikoa oinarri duten produktu freskoen salmenta puntuak  dira, produktuaren ezaugarrien nahiz 
tratamenduen inguruko ezaguera galdu duten kontsumitzaileez  kaltetuak. Hauek, gaurko kontsumitzailearekin erlazionatutako logikak  oinarri 
dituen kontzeptuaren eguneratzea bilatzen dute; kalitatea eta egiazkotasuna + balio erantsia+ konpromisoa eta jasangarritasuna (zero kilometro 
eta lurraldearekiko konpromezua), etab.  

 

Iruñeko Udal Merkatuak  
 

 

 

 

 

 

 

  

“ENBLEMATIKOA” Santo Domingoko 
Udal Merkatua, hiriko Alde Zaharrean 
Iruñeko Udaletxearen ondoankokatzen den, 
hiriko Merkaturik zaharrena da orain dela 
140 inauguratua (1877). Gaur egun, lanean 
jarraitzen duten 31 postuzosatuta dago.  
 
“HANDIA” Zabalguneko Merkatua, hiriko 
bigarren Zabalgunean kokatzen dena, aurten 
70 urte bete ditu (1947) eta 59 posturekin, 
Iruñeko Merkaturik handiena da. 
 
 

“AUZOKO TXIKIA” Ermitagañako Udal 
Merkatua  Ermitagaña Auzoaren 
eraikuntza eta garapenarekin jaio zen 70. 
hamarkadan. 2017an bere 35. urteurrena 
ospatu du.  
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3.- Iruñeko merkataritza eta elkarte ehunaren enpresa lehiakortasuna  (1/3) 

 
A) MERKATARITZA ETA LEHIAKORTASUNA: OHIZKO ARAZOAK 
Lehia etorkizuna sektore honetan konplexua da, tokiko txikizkako sektore batentzat, egoera berriaren erronkak gainditu behar dituena ondorengo 
ikuspuntuetatik: 

 Generazio arteko ordezkapena hein handi batean bermatua ez duen enpresa profil zaharkitua 
 Merkatarien eta sektorearen guztizko enpleguaren formakuntza maila mugatua 
 Aldi baterako kontratazio mota 
 Enpresa errentagarritasun eta igurikimen oso moderatuak 
 

 
B) LEHIAKORTASUNAREN KUDEAKETA ETA MERKATARITZA KONEKTATUA  
 
Merkataritza sektorean, ez da dagoeneko “teknologia berriez” hitz egin behar. Internet eta bere zeharkako  inpaktua bizitzako alderdi desberdinetan, bai 
pertsonetan, eta enpresetan, egunerokotasuneko errealitate bat bihurtu da, geratzeko iritsi dena. Dena den, honek ez du erantzun koherente eta 
egokitua Iruñeko merkataritza ehunaren aldetik, izan ere, gaur egun digitalizazio maila oso baxua dauka honek.  
 

Beren negozieoetan IKTak txertatu ez dituzten enpresak (%) 
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3.- Iruñeko merkataritza eta elkarte ehunaren enpresa lehiakortasuna  (2/3) 
 

C) MERKATARITZA ELKARTE-EHUNA EGOERA LARRIAN  
Iruñeak elkarte egitura sendotua du erdialdean, animazio eta dinamizazio komertzialaren esparruan jarduera garrantzitsua garatzen duena; auzoetako 
errealitateetara eraman eta egokitu daitekeen jarduera, baina erdigunean aldiz muga nabariak dituena, auzoetako eta Iruñerriko udalerrietako bisitari 
oldeak hirigunera erakartzearen ikuspuntutik. 

 

Iruñeko elkarte-ehun zonalaren banaketa  
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3.- Iruñeko merkataritza eta elkarte ehunaren enpresa lehiakortasuna (3/3) 
 

D) BALIO ERANTSIA ESKAINTZEN DUTEN ZERBITZUAK FINKATZEKO BEHARRA  
 

Honela, aurrez deskribatutako lerroan, elkarte-ehunak, eta Merkataritza Erdiguneari lotutako elkarke-ehunak –Alde Zaharra eta Zabalgunea- , balio 
erantsiko zerbitzu berriei buruzko berrorientazioaren inguruan eta txertaketan lan egin behar du elkartekide diren merkatarientzako eta etorkizunean 
elkartekide egingo direnentzako. Bezeroak establezimenduan utzitako merkataritza arrastoa prozesatu eta sistematizatuko duen tresna teknologikoetan 
oinarritutako zerbitzuak (big data merkataritza kudeaketa) alegia; segmentatutako fidelizazio estrategia komertzialen garapena ahalbidetuko dutenak.  

 
E) ZENTRALTASUN ETA HURBILEKO POLITIKAK BEREIZTEKO BEHARRA  
 

Merkataritza Erdigunean eta auzoetan garatuko diren merkataritza estrategiak eta politikak desberdinduak eta elkarrekiko osagarriak izan behar dute. 
Alde batetik, bere jomuga Iruñerriko merkataritza erreferentea izatea duen Merkataritza Erdigunea, bisitarientzako garraio eta harrera poli tiken garapen 
koherentearen eta hiri marka espezifiko baten proiekzio eta komunikazio esfortzuaren bitartez. 
 
Bestetik, auzoen merkataritza errealitatearen kasuan, “auzoaren bizitza zikloaren” behar eta egoera desberdinak nabarmentzen direlarik –komertzialki 
kontsolidatutako auzoak sortu berriak diren auzoen edo/eta dentsitate komertzial baxua duten auzoen aurrean-, badirudi patroi bera errepikatzen dela 
hurbileko merkataritzaren edo egunerokotasuneko produktuen merkataritzaren portaeran, auzoko merkataritza kale/arteria/zonalde zehatz batzuetan 
kontzentratuko dituena, horietatik kanpo merkataritza desagertuko delarik. Erdigunearekiko edo hirigunearekiko formula desberdinduak eta estrategia 
zehatzen diseinua erreklamatzen dituen lan logika.  
 
F) LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA ETA LIDERGO PUBLIKOA  
 
Urtean zehar Iruñean programatutako natura eta jarduera komertziala zabala eta anitza da, eta lankidetza publiko-pribatua bidez garatutako jarduerak 
hobetzeko koordinazio nahiz ebaluaziorako mekanismoek formula berriak behar dituzte balio erantsiko jarduera eta proiektu, berritzaileak, kolaboratiboak 
eta hurrengo urteetan Iruñeko merkataritza sektoreak aurre egin beharreko egoerarekiko koherenteak direnakaldi berean.  
 
Gainera, nabaria da rol edo lidergo publikoaren beharra, sektorearen politikak integratu eta koordinatuko dituena –Iruñeko Udaletxeko beste sail 
batzuekin, Bulego Estrategikoarekin berarekin eta Nafarroako Gobernuarekin-, esfortzuak bildu eta euren jarraipena egiteko eta sektoreko eragile guztiek 
garatutako jarduera lerroak berrorientatzeko.  
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1.- Iruña: Merkataritza Eredua eta Helburuak         (1/2) 

 

A) ZENRALITATEA + HURBILTASUNA: Begirada bikoitz osagarria bateratzeko beharra  
Iruña, Iruñerriko merkataritza poloa: ZENTRALITATEA 
Hiriko Merkataritza Erdigunea, eskualde osoko erakargarritasun ekonomikoko polo gisa (erakargarritasun, harrera, animazio,  eta herritarren asebetetzea 
ahalbidetzeko lana):  
Helburua: “Iruñerria  berriz konkistatzea”.  
 
Iruña eta bere auzoak: HURBILTASUNA 
Merkataritzaren rol soziala: gizarte kohesio eta bizi kalitaterako tresna. Helburua: egunerokotasuneko gastua hurbiltasunetik ainguratzea.  
 
B) MERKATARITZATIK HIRI-EKONOMIARA  

Merkataritzaren eta gainerako jarduera tertziarioen (turismoa, industria sortzaile eta kulturala, merkataritza zerbitzuak…,) arteko nahasketa.  
 
Helburua: orekaren eta sinergiaren ikuspuntutik bat egitea.    
 

C) ELKARRETARATZEAREN BULTZADA BERRIA: Iruña eraberritze komertzialaren laborategi  
 Zentralitatea: Dinamizazio tradizionaletik Berrikuntza eta balioa sortzen duten zerbitzuetara. 

 Hurbiltasuna: Dinamizazio ekintza tradizionalen koordinazio eta garapena + Erdiguneko esperientzien ikasketak eta egokitutako transferentzia.   

Helburua: Iruña Nafarroako Merkataritza Berrikuntzaren Laborategi. Beharra bertute bihurtu eta Nafarroako Foru Komunitateko berrikuntza 

laborategi moduan jardutea (Erdigunea) + elkarte jardueraren bultzada gainerako elkarte-ehunera zabaltzea (Auzoak).  
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1.- Iruña: Merkataritza Eredua eta Helburuak         (2/2) 

 

D) BERRIKUNTZA eta LEHIKORTASUNA gainerako esfortzuen erronka euskarria  

 Lehiakortasuna + tecnologia 
 Ekintzailetza berritzailea  
 
Helburua: sektoreko berrikuntza eta modernizazio beharra, “tamainaz aldatutako eta gaur egungo” sektorearen etorkizuneko 
iraunkortasunaren eskakizun bezala onartu.    

 

E) MAILA ANITZEKO GOBERNANTZA:  espazialki irekia eta instituzionalki koordinatua  

 Lidergo Publikoa 
 Lankidetza publiko-pribatua 
 Erakundeen arteko Koordinazioa 
 
Helburua: hiriburua eskualdeko polo tertziario zentral moduan indartu sektorearekin, ingurune territorial instituzionalarekin eta Autonomia 
Erkidegoko agintariekin  batera era koordinatuan eta lankidetzan.  
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2.- IMPE 2017 – 2021eko Ekintza Planaren egitura         

 

   5 ARDATZ 

     15 EKINTZA LERRO 

         50 EKINTZA  
 

1: ARDATZA HIRI GUNEAK: merkataritza polaritatea, harrera gaitasuna eta hiri jasangarritasuna  

2 ARDATZA: BEZEROA 

3 ARDATZA: EKINTZAILETZA ETA LEHIAKORTASUNA 

4 ARDATZA: ELKARTERATZEAREN BULTZADA BERRIA 

5 ARDATZA: GOBERNANTZA  
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3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (1/24) 

 

1 ARDATZA.- HIRI GUNEAK: merkataritza polaritatea, harrera gaitasuna eta hiri jasangarritasuna  

 
1 ARDATZAREN TESTUINGURUA 
Tradizionalki hirigintza komertzialari lotuta, merkataritza polaritatea, harrera gaitasuna eta hiri jasangarritasunaren inguruko lanak  ondorengoak barne hartzen ditu: erakargarritasuna, 
irisgarritasuna, hiri guneen amabilizazioa hirigintza estandarren kalitatearem zuzkiduraren ikuspuntutik, peatonalizazioak eta oinezkoen eta ibilgailuen elkarbizitzarako kudeaketa 
soluzioak, argiztapnea, hiri-altzariak, eremu eta eraikin publikoen birgaitze, seinaleztapena, mugikortasuna, etab; eta horrek duen eragina eremu desberdinen zuzkidura eta mix 
komertzialean.  
 
Testuinguru horretan, loakl hutsak balioan jartzea ere lan tresna garrantzitsua da; ez bakarrik kaleko klimaren hobekuntza mekanismo gisa, baizik eta erabilera tertziarioen 
dibertsifikaziorako estimulu tresna gisa. Baita eremu desberdinetako mix komertzialaren kudeaketaren orekarako tesna gisa ere. 
 
Gaur egun, berrikuntzaren ikuspuntutik garrantzia irabazi du teknologia berrien txertatzeak eremu publikoetan eta euren kudeaketan (kudeaketatik mugikortasunera, zerbitzu publiko 
desberdinen kudeaketarako aplikazio inteligenteentxertaketa: argiztapena, eta lorategien ureztatzetik informazio turistikora). Gai honen inguruan dauden aukerak ikaragarriak dira eta 
hurrengo urteetan hiriko bizipena eraldatzeko esperientzia eta ekimen anitzak sortzea espero da. Horrela, merkataritza eragile aktiboa da esparrua honetan.  
 

 

1.1. Lerroa.- Erdigunea: Harrera esparrua eta merkataritza polaritatea  
 
1.1.A. ekintza.- Erabileren desberdintzea eta kontzentrazioa Alde Zaharrean  
Momentu honetan bi errealitate desberdin aurkezten dituen eremu oso zabala da Alde Zaharra. Apustu eta lan irizpide gisa Alde Zaharraren 
Mendebaldeko Zonaldearen desberdintzean sakontzea proposatzen da (Zapateria, Pozo Blanco, Comedias, Kale Nagusia…) nagusiki merkataritza 
apustu eta bokazioko  eremu gisa (merkataritza eta zerbitzuak) versus Ekialdeko Zonaldea (San Agustín, Estafeta, eta zeharkako kaleak Zezen plazatik) 
nagusiki ostalaritza bokazioko eremu gisa eta kultura-artista garapenerako potentziala duena (Dormitalería, Merced, Compañía, Calderería, Telleria…)  
Ekintzak 
 Ekintza preferentzia edo/eta saturazio maila handiko eremuen erregulazioa + erabilera tertziario, turistiko eta bizitegien erregulazioa zero kotako Alde Zaharreko 

eraikinetan 
 Alde Zaharreko Mendebaldeko zonaldeko lokal hutsen mobilizazio aktiboa jarduera komertzial eta tertziariotan ostalaritzaren alternatiba gisa, aukera esparruak 

sortuz (Ikusi 1.3.C. ekintza) 
 Animazio eta dinamizazio desberdinduaren kontzentrazio esfortzua (Ikusi 4.1. lerroa) 
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3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (2/24) 

 
1.1.B. ekintza.-Sarasate Pasealekuaren Eraberritzea  
Zabalgunea eta Alde Zaharraren arteko lotura indartzeko helburuarekin, Sarasate Pasealekua balioan jartzea proposatzen da Zabalgunea eta Alde 
Zaharraren arteko gardentasun eta bisagra eremu gisa; eta  animazio jarduera desberdinen harrera esparru posiblearen  artikulazioa Zabalguneak eta 
Alde Zaharrak partekatua.  
Ekintzak 
 Sarasate Pasealekuaren erabilera eta funtzionalitateen eta hirigintzarekiko euren integrazioaren inguruko ideia lehiketa; egonaldirako eta dinamizaziorako 

elementuak, etab.   
 Desnibelen eta altxatutako barrera/elementuen deuseztapena; eta eremuaren eta bere erabileren berrordenazioa.   
 Zonalde honetako trafiko eta garrio publikoaren aukeren analisia Alde Zaharrerako irisgarritasuna hobetu eta errazteko.  
 
1.1.C. ekintza.- Alde Zaharreko eta honen inguruko aparkalekua  
Alde Zaharreko aparkalekuen gabezia, bizitegi gisa baloritzatzeko eta hortaz tertziario edo komertzialki balorizatzeko traba edo/eta zaitasun handia da.  
Ekintzak 
Alternatiba posibleen balorazioa (Santo Domingoko Baratzeak) 
 Santo Domingoko Baratzeen inguruko zonaldearen ordenazioa, baluarte de Parma eta harresidun eremua errebalorizatzea, espazio publiko berria egituratzeko eta 

zonaldeko aparkaleku arazoa murrizteko helburuarekin (Aparkalekua: 566 auto + Polikiroldegia+ Harresien konponketa + Irisgarritasun bertikalaren inguruko 
Ikerketa + Erabilera turistikoen sustapena zonaldean). Osagarri gisa, aparkalekuen erregulazioa Arrotxapea inguruan, gaur egun Alde Zaharreko parking gidsa 
erabiltzen direnenak alegia.  
 

1.1.D. ekintza.- Burgoen Plazaren esku-hartze integrala  
Alde Zaharreko enklabe potentzial tertziario eta komertziala balioan jartzean –Santo Domingoko Merkatua eta Burgoen Plaza -, zentzu honetan, agerian 
jartzen da hirigintzaren ikuspuntutik Burgoen Plazaren gaur egungo egituraren inguruan esku-hartzearen beharra.  
Ekintzak 
 Burgoen Plaza, Santo Domingoko Merkatua eta Mañueta Kaleen arteko eremuen integrazioa eta gardentasuna.  
 Plaza balioan jartzea bere erabilera ahalbidetuko duen plano berean; eta merkatuaren irisgarritasunerako hobekuntza. 
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3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak        (3/24) 

 
1.1.E. ekintza.- Santo Domingoko Udal Merkatuaren esku-hartzea  
Aurreko Burgoen Plazaren hirigintza hobekuntza eta irisgarritasun ekintzarekin lotuta, Alde Zaharreko eta Santo Domingoko Merkatuko enklabe tertziario 
komertziala balioan jartzea proposatzen da, Santo Domingoko udal merkatua merkataritzaren polaritate motor bihurtuz Alde Zaharrean bizilagunentzat eta 
kanpoko bisitarientzat. Unzu eraikinaren okupazioak eskaini ditzazkeen aukeren integrazioa proiektu berean.  
Ekintzak 
 Santo Domingoko Merkatuaren irisgarritasunerako hobekuntzak (aurreko ekintzarekin koherente delarik)  
 Merkatuaren gaur egungo erabileren eta barne mugikortasunaren funtzionaltasunaren optimizazioa  
 Santo Domingoko Merkatuaren modernizazio estetiko eta funtzional orokorra 
 
1.1.F. ekintza.- Zabalguneko Merkatuko eraberritze eta modernizazioaren sakontzea  
Jatetxearen ezarpenarekin eta abian dauden erreformekin hasitako Zabalguneko Merkatuaren modernizazioari jarraipena ematea, bere modernizazio 
estetikoa eta eskainitako zerbitzuetan, irisgarritasunean, efizientzia energetikoan eta funtzionalaren hobekuntzarako, Merkatua Zabalguneko produktu 
freskoen motor osagarria bihurtzen delarik. Zabalguneko Merkatuaren modernizazio esparruan, jatetxeak berak, gaur egun merkatuarekiko oso itxita, 
bere integrazio/definizioa hobetu beharko luke, bertan eguneroko bizitzako elementu aktiboago gisa jarduteko.  
Ekintzak 
 Zabalguneko Merkatuaren eraldaketa fisikoaren jarraipena; (esparruaren impermeabilizazioa eta isolamendu termikoa, teilatuaren aldaketa, efizientzia 

energetikoaren inguruko ekintzak, klimatizazioa eta argiztapena, zoladurarako tratamendua) erabileren ikuspegitik. 
 Espazio berrien, sukalde mtailerra esaterako (Ikusi 2.2. B. Ekintza) eta zabor kontainerrentzako lekua  
 Zerbitzu berrien zuzkidura, banaketa eremua (Etxeko banaketa zerbitzua)  
 Merkatuaren dinamizaziorako Teknikaria, horien indartze eta posizionamenduari, aisialdi gastronomikoaren garapena, etab lotutako ekintzak jasoko dituen Udal 

Merkatuen Plan zehatzaren garapen oinarriak ezarriko dituena.  
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3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (4/24) 

 
1.1.G. ekintza.- Alde Zaharreko eremu narriatuen birgaitze programa jarraitua (etxebizitza-alderdiaren + merkataritzaren 
indartzea) 
Nafarroako Gobernuko Programekin bat egitearen eta honen finantziazioa optimizatzearen aldeko lana. Hainbat urteetarako birgaitze eta hobekuntza 
Planaren elaborazioa planteatzen da, urtez urte zehaztutakoa Nafarroako Gobernuak ematen dituen laguntza eskakizunetan txertatzeko- Txikizkako 
Merkataritzaren Bultzada Plan berria.  
Ekintzak 
 M. 1.2.2rekin, hau da, Nafarroako Hurbileko Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2018-ren Merkataritza jardueraren Hiri Espazioen Egokitzapenarekin 

lerrokatuta. Deialdi propioak dituzten tokiko administrazioei eta finantziazio alternatiboaren bilaketan laguntza (Tokiko Azpiegitura Plana 2017 – 2019…), beharrezko 
inbertsio publikoak egiteko (merkataritza seinaleztapena, kaleen konponketa, hiri-altzarien zuzkidura, argiztapenare hobekuntza, etab.). Hau guztia, tokiko 
merkataritzaren dinamizazio planetan hautemandako merkataritza esparruen funtzionalitatea eta estetika hobetzeko. 

 Alde Zaharreko PEPRIaren jarraipena (Plan Especial de Protección y Reforma Interior); Esku-hartzeen garapena Descalzos eta Jarautan 
  
 
1.1.H. ekintza.- Hiriguneko hiri-estandarren sostengurako merkataritza programa (hiri-altzariak, argiztapenak, garbitasuna, 

segurtasuna…)  
Merkataritza erdigunearen birgaitze eta hobekuntzarako urte anitzeko Plan baten elaborazioa planteatzen da, urtero zehaztuko dena, ondoren 
Nafarroako Gobernuko Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Planeko languntza eskaeratan txertatzeko. Aldi berean, Nafarroako Gobernuko Programekin 
bat egiteko eta finantziazio bideak optimizatzeko lana egitea.  
Ekintzak 
 M 1.2.2 Nafarroako Gobernuaren “Nafarroako Hurbileko Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2018-eko” Merkataritza jardueraren Hiri Espazioen 

Egokitzapenarekin lerrokatzea. Deialdi propioak dituzten tokiko administrazioei eta finantziazio alternatiboaren bilaketan laguntza (Tokiko Azpiegitura Plana 2017 – 
2019…), beharrezko inbertsio publikoak egiteko (merkataritza seinaleztapena, kaleen konponketa, hiri-altzarien zuzkidura, argiztapenare hobekuntza, etab.). Hau 
guztia, tokiko merkataritzaren dinamizazio planetan hautemandako merkataritza esparruen funtzionalitatea eta estetika hobetzeko. 

 II Auzoetako Plana. Plan honek Hiri Bizigarria eta Etxebizitza- Proeiktuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa Arloko ekintza batzuk barnehartzen ditu, horien artean 
portzentai bat merkataritzara zuzentzen da, bertako ekintzak Planak irauten duen bitartean auzoka burutuko direlarik.  

 Merkatritza Erdigunearen ardatzen inguruko ekintzen garapena 
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1.1.I. ekintza.- Seinaleztapen komertzialeko Programa  
Merkataritza seinaleztapen horizontal eta bertikalaren errefortzua, hiriko Seinaleztapen Planaren esparruan, turismo, cultura  eta bestelakoekin koordinatuta; eta 
Iruña hiriko marka komertzialaren sorrerarekin lerrokatuta  (Ikusi 2.1.A. ekintza), Seinaleztapen Planaren garapena Iruñeko merkataritza erdiguneko trafiko 
ardatz eta oinezkoen zonaldeetan (ondorengoekin lerrokatuta: 2. Lerroa Jomugako egituratzea, 2.6. Iruñeko Turismo Plan Estrategikoa 2017 - 2019 jasotako 
Seinaleztapen turistikoa).  
Ekintzak 
 Merkataritza erdigunean seinaleztapenaren garapena bi eskalatan:  

o Ibilgailuen zirkulazio ardatz nagusietan  
o Oinezkoen zirkuituan: errotaziozko lurrazpiko aparkalekuen inguruan eta oinezkoen kale nagusietan (Carlos III, Gazteluko Plaza…)4  

 Merkataritza eremuak nabarmendu Iruñeko Mapa eta App turistikoetan. 
 

 
1.1.J. ekintza.- Eskualdeko garraio publikoarentzat laguntza orokor programa + merkataritza eremuko aparkalekuaren hobaria  
Eskuratutako emaitzen arabera, Iruñeko Udaletxearen eta Iruñerriko Mankomunitatearen artean 2017 – 2018 Eguberrietako Kanpainako ekimen pilotuari 
jarraipena ematea proposatzen da; bertan, Iruñeko Merkataritza Erdiguneko establezimenduetako bezeroei garraio  publikoan egindako bidaiak bonifikatzen 
zaizkie.   
Aparkalekuen hobari aukerak ikustea.  
Ekintzak 
 2017 – 2018 Eguberrietako Kanpainaren esperientzia pilotuaren ebaluaketa  
 Balorazioa, Udaletxea Iruñerriko Mankomunitatea eta Iruñeko Merkataritza Erdiguneko elkarte-ehun komertzialaren arteko akordioaren diseinua, eta garapena 

2018an 
 

 
1.1.K. ekintza.- Bizikleta aparkalekuen errefortzua  
Nafarroako Bidegorrien eta Bizikletaren Gida Planen esparruan, hiru zutabetan oinarrituz (Azpiegitura, Zerbitzuak eta Hezkuntza), Iruñeko Alde 
Zaharreko eta Merkataritza Erdiguneko parking zuzkidura proposatzen da5.  
Ekintzak 
 Gutxikako Plana, Alde Zaharreko, Zabalguneko Merkatu inguruko eta Iruñeko Merkataritza Erdiguneko beste puntu batzuetako parking zizkidurarekin hasita. 

                                                            
4 Iturrama auzoko Merkatari Elkartearen aldetik, Fuente del Hierro kalea Jaundone jakue Bideraa hito gisa ezartzea planteatzen da.  
5 Martin Azpilicuetako Merkatari Elkartearen aldetik, Iluminacion Iñakiren semi-izkineko”bizikleten aparkalekua planteatzen da Iturrama auzoko  
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1.2. Lerroa- Auzoak: Hurbileko merkataritza espazioaren sostengua  
 

1.2.A. ekintza- Auzoetako jarduera tertziarioko ardatz/fokuen finkapena “tarteko” auzoetan  
Erdigunean proposatutako planteamenduarekin lerrokatuta:  
 Merkataritza ardatzak: Hirigintza estandarren sostengurako eta eremu horien birgaitzerako programa jarraitua, honako honek Nafarroako Gobernuko Programekin 

bat egiteko (Hainbat urteetarako Plana, urtero zehaztuta, eremu desberdinetako eskuhartzea orekatzen duena auzo guztien onerako eta euren arteko 
bidegabekeriak ekidinez6).    

 Merkataritza foku osagarriak: merkataritza eskaintza fokuen ordenazioa, Pintores (Iturrama) bezalako inguruetako merkataritza ardatzetatik kanpo, espaloien 
beharrezko zabalkuntzaren bitartez; hau da, oinezkoen eta ibilgailuen bizikidetza hobeagoa ahalbidetuko duten oinezko bideen finkatzea aparkaleku kopuru 
garrantzitsua murriztu gabe.  

Ekintzak 
 M 1.2.2 Nafarroako Gobernuaren “Nafarroako Hurbileko Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2018-ren” parte den Merkataritza jardueraren Hiri 

Espazioen Egokitzapenarekin lerrokatuta.  Milagrosa auzoko esku-hartzeak: oinezko bideen loturak sustatu eta espaloien zabalera handitu; Iturramako esku-
hartzeak, Pintores kalearen berrordenazioa. Esku-hartzeak Txantrean.  

 

1.2.B. ekintza- Hurbileko Kornerrak merkataritza dentsitate baxuko zonaldeetan  
Dentsitate komertzial eskakesko auzoei zuzendutako ekintza da honako hau; bizi kalitatea eta kohesio sozialaren adierazgarri gisa, eskaintza minimo bat 
bermatzea du helburu ekintza honek. Horregatik, Hurbileko Korner programa bat sortzea proposatzen da: auzoko eskaintza komertziala eta tertziarioa 
kontzentratuko duten foku edo zonaldeak.  
 

Ekintza burutzeko tresna gisa, “babes ofizialeko etxebizitzen” kontzeptua hiri-ekonomiara pasatzea iradokitzen da Babes Ofizileko Lokalen Proiektu 
Pilotuaren ikuspuntutik; ondorioz, hauek oinarrizko eskaintzaren kokapena / ekintzailetza / sostengua mermatuko dutelarik (lokal hutsen la lerroarekin 
lotura 1.3 Lerroa Jarduera gabeko lokalen mobilizazio eta okupazioa eta 3. Ardatza: Ekintzailetza eta Lehiakortasuna).  
Ekintzak 
 Lokal hutsen errolda, Ekonomia Jardueren gaineko Zerga inbentario eta Merkataritza Bisorearen bitartez   
 NASUVINSAren lokal publiko hutsen erabilera sustatu  
 Laguntzen optimizazioa aurretiaz azaldutako puntuen gauzatzerako ondorengoen bitartez:  

o Nafarroako Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020 M.1.2.5 Lokal Erabilgarrien Araudia eta Sustapena  
o Nafarroako Gobernuaren Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 2020  

                                                            
6 Martin Azpilicueta kaleko loseta kaltetuen aldaketa. San Alberto Magno kaleko espaloiaren mantentzea eta konpontzea. San Alberto Magno kaleko zuhaitzen mantentzea. Virgen de las Nieves kaleko 
galtzadaren konponketa. Virgen de las Nieves kaleko oinezkoen espaloia berriz pintatzea Martin Azpilicueta kalearekin lotzen duen pasadizuaren irteeran.. Virgen de las Nieves eta Martin Azpilicueta kaleak 
batzen dituen pasadizuko garbiketaren intentsifikazioa. Auzoko farolen argitasun intentsitatearen areagotzea. Zharrentzako eta umeentzako parkea jartzea. Zaharrentzako parkearen kokapen posiblea Virgen de 
las Nievesen eta umeen parkea Virgen de Ujuen, Felix Huarte Ikastetxearen parean. Jardineren ezarpena kaleko dekorazio moduan. ZER-en kalifikazioaren aldaketa San Alberto kaleko laranja zonaldetik, 
zonalde gorrira. Bira ezkerralderantz egituratzeko aukera Baiona Etorbidetik Martin Azpilicueta kalera edo plaza birakariaren egituratzea Belateko Monasterioa eta Allozeko Monsterioak bat egiten duten kaleen 
parean. 
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1.2.C. ekintza.- Eskola ibilbide (ibilgarritasuna) eta egonaldirako nahiz jolaserako osagarri seguruen integrazio komertziala Acción  
Aurretik, dentsitate ertain edo baxuko zonaldeetan egindako ekimenen osagarri gisa (1.2.A eta 1.2.B) eskola ibilbide seguruetako zonaldeetan integratuta 
eta euren inguruan edo gertuko zonaldetan egonaldi eta jolaserako eremuak ezarriz, honek auzoetako familien presentzia eta presentzia komertziala 
ahalbidetuko duelarik.  
Ekintzak 
 Iturrama 2017 – 2018 eskola ibilbide ekimenaren jarraipena, aurretik gauzatutako ibilgarritasun analisi batetik abiatuta.  
 Txantrea Plaza, Donibane – Ermitagaña - Mendebaldea eta Zangoza Kalea Milagrosan, Sanduzelai, edo beste zonalde batzuen inguruko lana 1.2.B. ekintzarekin 

koherente delarik. 
 

 
1.2.D. ekintza- Bizitegi-area berrietako hiri-planifikazioan merkataritza irizpideen txertaketa  
Biziegi eremu berriek normalean lurzoru tertziarioen erreserbak dituzte, bere tamaina edo/eta tipologiagatik zailak izaten direnak okupaziorako. Aldi 
berean, alturako lurzoru komertzialak (1º solairua eta ondorengoak) hiriko merkataritza ereduaren indartzea zailtzen du.  
Ekintzak 
Zentzu honetan, Hirigintza planteamenduan gutxika merkataritza irizpideak txertatzea planteatzen da, Udaletxeko hirigintza sailarekin lankidetzan, 
lehentasuna alturako lurzoru komertzialaren okupazioa delarik.  
 

1.3. Lerroa- Erabilerarik gabeko lokalen mobilizazioa eta okupazioa  
 
1.3 LERROAREN TESTUINGURUA 
Udalerri gehienetan gerta ohi den bezala, lokal hutsen problematika, geroz eta arazo larriagoa da Iruñeko zonalde batzuetan. Espazio edo zonalde batzuetan, Erdigunean (Alde Zaharra 
adibidez; zabalguneko foku zehatz batzuk) esaterako, problematika hori hain larria izan ez arren, bere existentziak eta gutxikako zabalkuntzak ondorengoa suposatzen du: 

 Kontrolatu eta horren inguruan jardun beharreko alorra, arazoak atzera bueltarik ez duen dimentsio eta inertzia zailak barne hartu baino lehen.  
 Eta, kasu batzuetan, proiektu singularrak bideratzeko aukera bat; edo esaterako ostalaritza jitoei/deribei aurre egiteko (Alde Zaharra).  

  

Zentzu honetan, ekintzek errealismoa eta “terpia” desberdinduenaplikazioan egon behar du oinarritua: Dena den, merkataritza lokal guztiak ez dira bere kokapen edo ezaugarriengatik 
okupaziorako egokiak. Horregatik, ondorengoa proposatzen da:  

 Karakterizazio eta behaketa jarraituko gailua (Ekonomia Jardueren gaineko Zerga inbentario eta Merkataritza Bisorea)  
 Terapia Aringarri Lerroa merkataritza lokalek merkatuan lekurik aurkitzen ez duten kasuetan  
 Terapia Proaktibo lerroa komertzializagarriak diren edo proiektu berezia izateko aukera duten kasuetan  
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1.3.A. ekintza.- Lokal hutsen behaketa eta karakterizazio Zerbitzu / Gailu jarraituaren garapena 
Udaletxeko Merkataritza Bisorearen bitartez behaketa zuzen eta jarraitua (identifikazioa, kokapena, tamaina eta baruko ezaugarriak, eskuhartze/birgaitze 
beharra, kanpo fatxadaren tamaina eta ikusgarritasuna, jabetzaren ezaugarriak –bakarra, anitza- eta merkatuan jartzeko borondatea alokagai edo/eta 
salmenta bidez, demanda económica aproximada…) proposatzen da, hiriko merkataritza ardatz desberdinetan identifikatutako lokal hutsentzako “terapia” 
egokien bideratzerako aurre pausua bihurtuko delarik (“proaktiboak” o “aringarriak”).  
Ekintzak 
Epe motz – ertainera erabilera tertziarioa izan dezaketen lokalen Check list labur baten garapena planteatzen da Erretratu/DAFO moduan, hauen bitartez 
jarduera bideratzeko lehen elementua izanik (“proaktiboa” edo “aringarria”).  
Interes Balantze horren arabera lokalarentzako terapia “PROAKTIBOA” (1.3.C ekintza) potentziala duten lokalentzat edo “ARINGARRIA” (1.3.B) 
izandaiteke potentziala ez dutenentzat. Lehenengoen kasuan, lokalek ikusgarritasuna izango dute Iruñeko merkataritza weborrian.  
 
1.3.B. ekintza.- TERAPIA ARINGARRIAK: Merkataritzarako balorizazio zaila duten lokal hutsen erakusleihoak aldi batez okupatzeko 
edo/eta eraikinen fatxadak apaintzeko laguntza programak  
Higiezinen merkatuan irteera zaila duten lokal komertzialen fatxadaren itxura egokia sustatuko duten programen aplikazioa epe labur-ertainean.   
Ekintzak 
 Fatxada eta apaingarrien zainketarako udal ordenantza lan testuinguru gisa.  
 Lokalen fatxadak txukuntzeko programa biniloen bitartez (Lokal Hutsen Estrategia Dosierra ikusi). 
 Lokal hutsetako erakuslehioen okupazioa dinamizatuko duen programa Iruñeko beste establezimendu batzuetako produktu/ eskaintzen bitartez; edo planteamendu 

horren barianteak (eguberrietako kanpaina, establezimendu desberdinek era bateratuan aurkeztutako ondasun eta zerbitzuen eskaintza edo eduki turistiko eta 
kulturalari lotutako edukiaren aurkezpena). (Lokal Hutsen Estrategia Dosierra ikusi).  

 Alde Zaharreko Mañueta kalean esperientzia pilotua garatu beste ekimen batzuekin koordinatuta (ibilbide turistikoak,lore apaingarriak) 
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1.3.C. ekintza.- TERAPIA PROAKTIBOAK: Interes handieneko lokalen “komertzializaziorako” laguntza, ekintzailetza edo/eta 
proiektu berezien dinamiken estimuluetatik abiatuta. 

 Interesa duten lokal hutsen mapa hau Udaletxeko Enplegu, Merkataritza eta Turismo arloarekin eta Nafarroako Gobernuko Politika Ekonomiko, 
Enpresarial eta Lan  Zuzendaritza Nagusiarekin lotzea (Nafarroako Gobernuko “Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 2020”), euren esku  
jartzeko eremu erakargarri/lehiakorren eskaintza esparrua.  

 Lokal potentzial horietan ekintzailetzari laguntza-esparrua eskaini. Laguntza hau honelakoa izan daiteke   
 GENERIKOA edo MERKATARITZA EKINTZAILETZARAKO LAGUNTZAILEA  (hasierako edo ekintzailetza artekoa bada ere –bigarren edo hirugarren 

establezimenduak-): diru-laguntza programa zehatzekin Nafarroako Gobernuaren eskutik, lehenengo hiru urteetarako Nasuvinsaren lokalen alokairurako 
ekintzaile berriei zuzendutako zuzkidura ezartzen delarik. (Ikusi 3.3.A ekintza) 

 ESPEZIFIKOA ekintza zehatzen dinamizazioaren bitartez…. 
- LOKAL SINBOLIKOEN KUDEAKETA AKTIBOA:   Udaletxeak eta merkatarien Elkarteak, tamaina edo/eta kokapen estrategikoa duten lokal zehatz batzuen 

komertzializaziorako bitartekaritza aktiboa eskaintzen dute  zonalde horretan.  
- PROIEKTU SINGULARREN DINAMIZAZIOARI lotuta.  

- ZERBITZUEN HIRI-INKUBAGAILUA Alde Zaharrean (Ikusi 3.3.B ekintza), lokal hutsen okupazioa berrorientatzeko tresna gisa espíritu 
berritzailea eta Alde Zaharrean egin nahi den apostuarekin koherenteak diren denda/zerbitzuen bitartez.   

- HIRIKO KORNER HURBILAK dentsitate komertzial baxuko auzoetan (Ikusi 1.2.B ekintza) 
 

 
1.4 Lerroa.- Merkataritza eta Smart City: Smart Kaleak Proiektua  
1.4.A. ekintza.- Merkataritza ardatzen hautaketarako esperientzia pilotua: efizientzia energetikoa, zaborren tratamendua, 
oinezkoen eta bezeroen tracking-a… 
Iruñeko Udaletxeko sail desberdinek, Iruñeko Alde Zaharreko Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzu Elkarteak eta energia berriztagarriei eta ingurumenari 
lotutako Iruñeko eta Iruñerriko enpresa ehunak batera landuko duten lehen esperientzia pilotuaren garapena  “Smart Kalea” proposatzen da Alde 
Zaharreko ardatz komertzial baten inguruan. Ondoren, Zabalgunean edo Iturrama, Arrotxapea edo/eta Donibaneko ardatz komertzialetan errepikatu 
daitekeen esperientzia hain zuzen ere.  
Ekintzak 

 Donostiako Kale Nagusian gauzatutako praktika bikaina: 23 denda/ ostalaritza establezimenduk + Zaharrean Alde Zaharreko Merkatarien Elkarteak, 70 
etxebizitzek eta Santa Maria Elizak parte hartuta.  

 Finantziazioaren bilaketa proiektu eiropearren esparruan Iruñeko Udalaren Bi¡ulego Estrategikoaren bitartez.  
 M.1.2.7 Nafarroako Hurbileko Txikizako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020ren Smart City Ereduarekin eta “Nafarroa Smart” proeiktu globlagoarekin 

lerrokatuta, Nafarroako Foru Komunitatean SMART proiektu eta soluzioak sustatu eta indartzeko asmoa duena, gizartearen zerbitzura dauden Teknologia 
Berrien erabilera argi bezala ulertuz, kasu honetan merkataritza garapenarekin lotuta: Smart City merkataritzaren esparruan. 
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2 ARDATZA: BEZEROA   

2 ARDATZAREN TESTUINGURUA 
Tokiko bezeroa –ez bakarrik udalerrikoa edo Iruñekoa, baizik eta Eskualde osokoa- hiriko merkataritzaren salmenten oinarri edo sostengua da. Bezero generazio berri hauek (azken bi 
hamarkadetako Iruñerriko hazkundea) ez dira zaharrak bezain fidelak (orain eroso sentitzen dira kanpo eskaintzareki; merkatal zentruak, internet, etab.).  
 
Horregatik, beharrezkoa suertatzen da merkataritzaren mantenimendu eta mantentzearen alde “borroka” egingo duten defentsa estrategiak egituratzea.   

 Hiri Marka, tokiko merkataritza ehunaren ezaugarriak proaktiboki Iruñeko udal-barrutiko eta Iruñerriko bizilagunei ezagutzera emateko eta komunikatzearen alde lan egiten duen 
marketin sektorialeko ekintza gisa.  

 Merkataritza estrategia segmentatuen garapena desberdindutako behar sozioekonomiko eta komertzialen arabera.  
 Komunitate Ikuspegiak bezeroekin nortasun eta hurbileko harremana sendotzearen alde apustua egitea suposatzen du honakoetatik hasita:  

o bezero horiekin pertsonalizatutako informazio eta komunikazio mekanismo egonkorren ezarpena (teknologia berriek aukera hori posible egiten dute: mugkorak, sare 
sozialak, etab.): Elkarteko CRMa  (elkarteko Customer Relationship Management). 

o generazio berri horiekin, loturak estutzeko, kontsumoa sendotzeko eta hurbiltasuna eta pertenentzia-sentimendua sorrarazteko hainbat fidelizazio prozeduren inguruko 
lana. Kanpaina komertzial tradizionalek txertatu beharreko mekanismoa nahiz mekanismo berritzaileek landu beharrekoa (erosketen kontrolerako eta abantailen 
pilaketarako mekanismoa). 

o la introducción de nuevos servicios de valor para la clientela de la comarca.  
o Tokiko bezeroekin erlazio hurbila mantentzeko eta konexiorako dispositiboa  
o Fidelizazio eta estimulurako mekanismoak 
o Bezeroarentzako Balio erantsiko Zerbitzuak  

 

2.1. Lerroa.- Iruñeko Merkataritza Markaren Proeikzioa  
2.1.A. ekintza.- Markaren garapena: irudia, slogana, erdiguneko merkataritza atributuak, hurbileko merkataritzaren atributuak  

Hiriko erdiguneak merkataritza izaera modernizatua eta desberdindua eskatzen du auzoetako egoiliarrentzat eta Iruñerriko bizi lagunentzat; aldi berean, 
hiriko irudi/marka orokorragoaren ideiarekin koherente delarik.  
 
Gainera, hurbileko merkataritzak eta auzoko merkataritzak auzoetako sostengu eta kohesio soziala zeharka indartuko duten erosketa eta kontsumo 
ereduari lotutako mezuen diseinu eta garapenerako esfortzuak barnehartu eta koordinatu ditzazkete.  
Ekintzak 

 Zentzu honetan, Udaletxea eta sektorearen artean lankidetzan briefing bat garatzea proposatzen da (Merkataritza Erdigunea + Auzoak), Iruñeko hiri 
merkataritzaren identitate printzipioak barnehartzen dituena merketin eta komunikazio estrategia koherentea garatzeko (ondorengo ideia lehiaketa posible 
baterako oinarriak 

 Iruñeko logo eta slogan komertzialaren garapenerako lizitazio edo kontratazioa abian den Udal eta diseinu enpresen arteko esparru-akordioaen bitartez. 
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2.1.B. ekintza.- Markaren komunikazioa: komunikazio kanpainak edo/eta jarduera multzoen komunikaziorako esfortzuen 
txertaketa 
Markaren sorrera eta diseinuaren ondoren, markaren komunikazioa Iruñeko merkataritza web baten garapenean oinarrituko da; eta hiriko gainerako 
merkataritza eragileek partekatua izango da.  
Ekintzak 

 Iruñeko merkataritza web orriaren garapena + traslazioa – formakuntza gainerako eragileen erabilerarako.  
 Iruñeko merkataritza eskaintza Iruñerriko bizilagunei aditzera emateko 2 komunikazi kainpaina espezifikoen garapena. 
 Auzoen arteko zeharkako komunikazio jardueren planifikaziorako foro zehatz baten sorrera 

  
 

2.2. Lerroa.- Segmentatutako eskariaren estrategiak  
2.2 LERROAREN TESTUINGURUA 
Merkataritza dinamizaziorako lan estrategiek ez dute normalean publikoaren segmentaziorik jasotzen.  Proposatutako lanaren esfortzu eta birplanteamenduarekinzentzuan,  lan estrategia 
batzuk berrorientatzea iradokitzen da, hauek zuzentzen diren kolektiboei egokituta hain zuzen ere. 
 
2.2.A. ekintza- Erosketak 65+: Merkataritza adeitsurako programa   
 
Ekintza hau “Iruña Hiri atsegina persona helduekin” ekimenarekin koherente delarik garatuko da.  
Helburua eskari seniorraren behar eta ezaugarrietara egokituko den merkataritza establezimendu sarea sortzea da  Merkataritza Erdigunean aldaketa 
partikular (denda bakoitzean) eta sareko kide desberdinek partekatutako zerbitzuen diseinuaren bitartez.  
Ekintzak 

 Programaren oinarrizko printzipioak itundu (lankidetzapubliko - pribatua)  
 Merkataritza sektoreari zuzendutako sentsibilizazio eta formakuntza saioen garapena (Senior Marketing)  
 Programaren komertzializazioa dendan eta adhesiorako eskakizunak (CHECK LIST)  
 Erosketak 65+ sarearen partetik dinamizazio zerbitzu eta ekintzak bateratuak garatu   
 Promagamaok logo eta irudiaren garapena (identifikazio-pegatina dendan)  
 Laguntza Programa programara atxikitutako komertzioen moldaketa eta egokitzapenerako  
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2.2.B. ekintza.- Gazte Kolektiboa:  “Gazte” Merkataritza eta Ekimen Sarea  
Jarduera adar desberdinetako  establezimendu komertzial sare baten konfigurazioa –elikadura, ekipamendu pertsonala, etxeko ekipamendua…- eta 
ilustratiboki hurrengo ezaugarriak betetzen dituena:  

 Kolektibo gaztearentzako interes potentziala duten produktu/zerbitzu lerro zehatza duena;  
 Zentzu honetan, merkataritza ardatz batzuen sustapenaren inguruko sentsibilizazio ekintzak proposatzen dira kolektibo gaztearen artean (Adibidez: “produktu 

freskoak” elikaduraren esparruan)  
 Enpresa dinamikoa eta proiektu kolaboratibotan parte hartzeko interesa duena  da –beste komertzio batzuk eta kultura, elkarte-ehuneko etabeko esparruko 

eragileekin-. 
 Teknologia berrien erabilera txertatu –edo txertatzeko asmoa duena- (sare sozialen erabilera) 

Ekintzak 
Ezaugarri hauek dituen Programa baten sorkuntza eta ondorengo garapenaren esparruan, ondorengo jarduerak proposatzen dira: 

 Publiko gazteari zuzendutako Produktu Freskoen Ikasgelaren garapena Udal Merkatuetan (Zabalguneko Merkatua eta jardueraren transferentzia posiblea 
Ermitagañako eta Santo Domingoko Merkatuetara).  

 Unitate Didaktiko zehatzaren sorrera eta hedapena, hiriko merkataritza sektorea balioan jartzeko Iruñeko hezkuntza zentroetako ikasleen artean (Institutuak)  
 Kulturak bere gunea topatzen duen sarearen eraketa (Txantreako taberna eta dendetan mikro-ekitaldien programazioa)  

 
2.2.C. ekintza.- Iruñeko eta Iruñerriko publiko familiarra 
Eskari segmentu honen garraioa eta irisgarritasunari mesede egiteaz eta dinamizazio ekintza zehatzak gauzatzeaz gain,  komunikazioa, abantailen 
artikulaziora eta Iruñeko eta Iruñerriko egoiliarren segmentura zuzendudatako estrategia zehatzen garapena proposatzen da.  
Ekintzak 

 Iruñerriko biztanleriari zuzendutako komunikazio zehatza; zentzu honetan komunikazio esfortzu espezifiko bat garatuko da (urteko 2 kanpaina), iruñeko 
merkataritza eskaintzari ikusgarritasuna emateko Iruñerriko bizilagunen artean.  

 Merkataritza Erdiguneko komertzioetako eta Udal Merkatuetako erosketak sustatzeko Iruñeko eta iruñerriko familientzako abantailen artikulazioa   
 Merkataritza Erdiguneko establezimendu guztiek + Santo Domingo eta Zabalguneko Merkatuek, egun zehatzetako salmentarako abantailak eskaintzen dituzte 

familientzako, esaterako hileko lehen larunbatean. Partekatutako banaketa zerbitzuak ezarri litzatekeen larunbat bat hain zuzen ere.  
 Auzoko erosketak sustatzeko Iruñeko familientzako abantailen artikulazioa  
 Zentzu honetan, irudi eta funtzionamendurako logika transbertsalaren garapena proposatzen da; “erosi zure auzoan” mezu komuna transbertsalki Udaletxeak 

eta auzoetako merkataritza elkarteek sustatuta.  
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2.2.D. ekintza.- Ibiltarien Kolektiboa  
Iruñeko merkataritza eskaintza ondorengo langile eta ikasle kolektiboei –denbora eta eros-ahalmen urrikoak- hurbilduko dien estrategia komertzial 
zehatzak egituratzea da helburua:  

 Alde Zaharra + Zabalguneko funtzionaritza kolektiboa  
 Industria poligonoetako langileak (Landaben)  
 Ekipamenduen bisitariak (Klinika + Unibertsitatea)  

Ekintzak 
 Langilearen produktu freskoen erosketa: Web/app/telefonoa ordainketa-pasabidearekin + Banaketa zerbitzua)  
 Oparien on line zerbitzua + korner Oparia Ospitaleak eta Unibertsitateak (birtuala eta fisikoa)  
 Eguberrietako Saskiaren diseinua Iruñeko ondasun eta zerbitzuekin.  
 

2.3. Lerroa.- Tokiko bezeroaren fidelizazio eta animazioa: “Iruña Komunitatea” proeiktua  
2.3 LERROAREN TESTUINGURUA 
“Iruña Komunitatea” Proiektuaren helburua merkatari eta bezeroen artean KOMUNITATEA EGITEAN datza: 

 ERLAZIOA ETA NORTASUNA: tokiko bezeroekin erlazio pertsonalerako esparrua sortu (Iruña eta Irunerria), hurbiltasun eta harreman bereziaren ikuspuntutik.  
 Erosketa ERRAZTU informazio eta baliozko zerbitzutik abiatuta. Produktuaren salmenta gainditu honi lotutako zerbitzua eskaintzeko.  
 FIDELIZATU abantailen eta tratu pertsonalaren ikuspuntutik. 

 
Bere garapenak, bezeroei zuzendutako elkarte zerbitzuen modernizaziorako proiektu integratua suposatzen du desberdindutako bi  osagarrien inguruan: 
Teknologia eta Baliozko Zerbitzu berrien sorkuntza.  
  
Zentzu honetan, bere planteamendua honela ulertzen da:  
a) Proiektu pilotu berritzaile gisa –abangoardiakoa Foru Erkidego osoan- Udaletxeak eta Nafarroako Gobernuak lagunduta (beste autonomia erkidego batzuen antzera) 
b) Erdiguneko (Zabalgunea eta Alde Zaharra) elkarteekin landutako proiektu pilotu gisa bere definizio eta esperimentaziorako; eta ondorengo egokitzapen eta auzoko errealitatearen 
doikuntza operatiborako. 

 
 
 
2.3.A. ekintza.- Komunitate ikuspegia: Jauzi teknologikoa establezimenduetako bezeroekiko komunikaziorako eta erlaziorako + 
baliozko zerbitzuen sorreraren kudeaketa kolektiborako  
(Ikusi 4 ARDATZA: ELKARTERATZEAREN BULTZADA) 
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2.4. Lerroa.- Bezero berriak: Turismoa  
 
2.4. LERROAREN TESTUINGURUA 
Iruñean turismoak ez du bere inguruko beste hiriburutuan duen indarra oraindik; ez eta landa turismoan egindako esfortzuen –oso landua kasu honetan- 
bitartez Autonomia Erkidegoan irabazi duen garrantzia eta proiekzioa ere.  
 
Hortaz, ibiltzeke dagoen bidea da turismoarena, baita etorkizuneko aukera esparrua ere. Edozein kasutan, hainbat ikuspuntutat ik egindako lanaren 
beharra du Turismoaren Plan Estrategikoak ezarritako jarraibideekin bat eginez: hiriaren istorio egokia definitu; San Ferminetaz haratago hiriko bisitak 
sustatuko dituen elementu ikoniko baten gabezia gainditu; istorio horretan paper nagusia izango duten lekua eta aurkezpen nagusia aurkitu, etab.  
 
Edozein kasutan, bisitari kolektibo honek suposatu dezakeena errealismoz dimentsionatuz…; Merkataritza Plan Estrategikoak hainbat lan lerro desberdin 
propoatzen ditu turismo arloko erakunde eta sektoreko eragileekin lankidetzan ondorengoa lantzeko helburuarekin:  

 Iruñearen presentzia eta bisitarako estimulua Nafarroako gainerako lurraldea bisitatzen duen turista kolektiboari zuzenduta  
 Ostalaritzaren eta merkataritzaren arteko “errebote” moduak sortzea Iruña bisitatzen duten turistentzat  
 Lehia hobekuntzarako programa baten sorkuntza tokiko merkataritza bikainari sostengua eta ikusgarritasuna emango diona bisitari eta turista 

kolektiboaren aurrean  
 
2.4 ekintza lerroaren esparruan garatu beharreko ekintzen osagarri izan daitezkeen lan lerroak, Txikizkako Hurbieko Merkataritzaren Bultzada Plana 
2017 – 2020an jasotako Turismo eta Artisautzaren osagarri.  
 
 
2.4.A. ekintza.- Lurralde osoko landa turismoa kapitalizatu Iruñeko jarduera tertziarioaren ikuspuntutik: “Iruñera txangoa   aukera 
gisa” 
Ekintza honetan, Iruñerako bisita estimulatzea proopsatzen da lurraldeko landa turisten artean:  

 Iruñearen presentzia eta ikusgarritasuna biziagotu baliabide, erakargarritasun puntu, ekipamendu eta enpresa turistikoetan (hotelak, landetxeak, jatetxeak…) 
eskualde desberdinetan hiriburuari ikusgarritasuna emateko (liburuxkak, merchandaisinga, publizitatea… bai euskarri fisikoan eta on line ere baliabide 
turistikoetan, hoteletan, etab…) 

 Eta errefortzu hori bisitetarako estimuluekin osatu (Iruñeko merkataritza eskaintzaren inguruko informazioa eta bonuak edo deskontu sistemak dendetan, 
hiriburuko ikuskizunetan opari bonu edo on line bidezko erregistro sistemen bitartez ostaturik daudenentzat edo baliabide desberdinetako bisitarientzat, etab…) 

2.2.C. Ekintzarekin koordinatutako ekintza, Iruñerriko bizilagunei zuzendutako komunikazioei dagokionez  
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2.4.B. ekintza.-Hiriburuko jatetxeetan ostalaritza-merkataritza errebotea  
Ekintzak 
 Ostalaritza establezimendu kolaboratzaileen artean banatzeko deskontu bonu komertzialaren artikulazioa  
 Nafar zaporea duten “pintxo/menuen” elaborazioa; eskaintza gastromnomikoaren hibridazioa produktu fresko edo/eta nafarroako baratzeetako produktuekin  
 
2.4.C. ekintza.- Nafarroako Artisautzaren “Iruña” bilduma  
Ekintza hau, urtero Nafarroako artsisau bikain eta diseinatzaileekin lankidetzan, produktu eta material desberdinez osatutako baliozko bilduma zehatz bat 
sortzean datza (Iruña 18) bere komerzializazioa tokiko dendetan egiteko, bilduma honentzako espezifikoki diseinatutako Korner edo erakusmahaietan, eurak 
aldi berean establezimendurako erakargarritasun puntu bihurtzen direlarik.  
 
2.4.D. ekintza- TDE: Tokiko Denda Erakargarrien Programaren garapena   
Merkataritza ibilbideen artikulazioa tokiko enpresetan finkatuta dauden bisitarientzat MICE turismo ekitaldietako partehartza ileengana eraman 
daitezkeenak (Kongresuak, Enpresa Jardunaldiak, etab.).  
Ekintzak 
 EAEko “Singular Dendak” edo “Local is Better” Programen analisia, enpresa lehiakortasunaren eta dendako erakargarritasunaren inguruan jarduten dutenak.  
 Lokal Enblematikoen udal Ordenantza espezifikoaren garapena  
 
2.4.E. ekintza.- Iruñeko ikusgarritasun ekitaldiak nekazaritza produktuen sektorearen esparruan  
Nafarroako nekazaritza produktuei ikusgarritasuna emango dien jardunaldien ospakizuna Iruñean, kaleko presentziarekin, animaioa, etab. (Adibidea 
Gasteizko Ardo Araba jardunaldia eta Tokiko Produktuaren Astea bera Iruñean).  
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3 ARDATZA: EKINTZAILETZA ETA LEHIAKORTASUNA  

3 ARDATZAREN TESTUINGURUA 
Gaur egun merkataritzak bizi duen egoeran, eraldakuntza, bere irudi eta pertzepzio soziala hobetzea, profesionalki prestigioa ematea eta bere modernizazioa estimulatzea, bere 
lehiakortasuna eta enpresen eraberritzea behar handia da.  
 
Bere garapenak, udal laguntzarekin garapen ekonomikorako eta esparru honetan lan egiten duten Foru Erkidegoko zerbitzu / erakunde desberdinekin ezinbestean koordinatuta eta eurekin 
lankidetzan lan esparru baten beharra du baita ere  

 
3.1. Lerroa Instalakuntzen eta Ekipamenduen Berrikuntza 
3.1.A. ekintza- Merkataritza ekipamenduaren berrikuntzarako laguntza  
Merkatarien kolektiboaren zahartzearekin batera, establezimendu kopuru handi baten instalakuntzek gaur egungo estetika joerek in (diseinua), funtzioekin 
(argiztapena, efizientzia energetikoa, etab) eta horiei lotutako ekipamendu teknologikoen ezarpenarekin (kontserbazioa, segurtasuna, kudeaketa 
kontrola, etab) koherenteak diren gaurkotze eta modernizazio behar handiak dituzte.  
Ekintzak 
Bere estimulurako ondorengoa proposatzen da: 
 Horri dagozkion laguntza lerroak kudeatu/bilatu Gobernu Foraleko sail desberdinetako politika publikoen esparruan; Iruñean ezartzeko hitzarmen zehatzen sorrera; 

eta ondorengo dinamizazioa merkatarien kolektiboaren artean. 
 Identifikatutako lehentasunak Iruñeko Udaletxeko Enplegu, Merkataritza eta Turismo  Sailetik –Merkataritza Mahaiaren saio teknikoak- Nafarroako Gobernura 

eraman.  
 
3.2. Lerroa.- Merkatariaren motibazioa + Enpresa Kudeaketaren Hobekuntza + IKTEN txertaketa  
3.2. LERROAREN TESTUINGURUA 
Gaur egungo enpresen ehun mikroan, kasu askotan lehiskortasun maila baxuarekin, kudeaketarako mekasnismo formalizatu eta kontzienteen gabeziak 
markatuta, bizi izandako krisiak sektorea “gogogabetu” du ekonomikoki eta animikoki; eta teknologia eta kontsumo joera berriek merkataria 
“deskolokatu” besterik ez dute egin.  
 

Lehiakortasunaren hobekuntzarako Programa eta Ekintzen Aplikazioa hiru establezimendu familietan (Ekipamendu Pertsonala, Etxeko Ekipamendua 
eta Egunerokotasuneko Ondasunak).  
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3.2.A. ekintza.- SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA… etorkizuneko joera berri eta aukeren inguruan  
Formakuntza jarduera zehatzen garapena baino lehenagoko fase gisa, beharrezkoa suertatzen da animoa berreskuratzea eta erreal ismoz txikizkako 
merkataritzaren etorkizunari buruz sentsibilizatzea (lehiakortasun beharra) baita ilusioaren ikuspuntutik (motibazioa) ere. Kontestu honetan, joera berriak, 
kontsumitzaileen kolektibo berriak, azaltzen diren aukerak eta  kudeaketa nahiz IKTen txertaketaren ikuspuntutik barnehartzen dituzten lehiakortasun 
exigentziak ulertzea, beharrezkoa egiten du ad hoc bidezko tratamendu formatzailea-sentsibilizatzailea-motibatzailea.  Hizketaldiak, debate zatiak eta 
giro lasaia konbinatzen dituen saio arinen (laneko gosariak esaterako) planteamenduak kualifikaziorako beste modu batzuen aurre pausua bihurtzen da.  
 
3.2.B. ekintza.- OINARRIZKO EGOKITZAPEN TEKNOLOGIKOA: Elementu teknologikoen inguruko formakuntza Pildoren Programa  
Prestakuntza praktikoa eta prozesu bitartekoa izan behar du (ikasketa prozesuan zehar tresnak eraikitzea ibilbide eraginkorrena izan daiteke “denbora 
gutxi” duen sektore batekin, izan ere gehienak soldatapeko gabeko negozio familiarrak dira); formakuntza Pilula sistematikoen garapena proposatzen da 
merkataritza ehunaren guztizkoarentzat eurak sare sozialetara, mugikorrek eskaintzen dituzten aukeretara, on line bidezko salmenta plataformak elikatu 
eta kudeatzera, eta bestelako esparruetara salto egiteko.  
 
Gainera, merkataritza sektoreak teknologia berriak txertatzearen eta hauen inguruko ikasketen esparruan,  kurtso hauetara berezo zaharrenak (edo 
horitako batzuk) gonbidatzea proposatzen da elementu teknologiko hauek ezagutzeko, eskaintza erakusteko eta etorkizunean denda eta bezeroen 
arteko on line eta off line erlazio berri bati hasiera emateko… (koordinazioa 2.2.A. ekintzan Erosketak 65+ inguruan proposatutako ekintzekin: 
Merkataritza Adeitsuaren Programa).  
Ekintzak 
 IKTen txetaketari lotutako formakuntza Pildoren garapena; jarduera honen koordinazioa / integrazioa Kultura Arloko beste udal ekimen batzuekin CIVIBOX eta CEIN 

eta Iruñeko Udalarekin sinatutako Hitzarmenaren bitartez  
 
3.2.C. ekintza.- Merkataritza aholkularitza espezializatua: banakako kudeaketa tutoretzak 
IKTen sentsibilizazio eta prestakuntza kurtsoetatik haratago, merkataritza establezimenduek bere mikro-enpresa errealitatera egokitutako 
Alholkularitzaren beharra dute. Diagnosi azkarren saioak + diagnosiari lotutako hobekuntza prozesuen martxan jartze eta ondorengo jarraipenerako epe 
luzeko laguntza/turorizazioa. Eskala ekonomiak Zerbitzuen Hiri-Inkubagailuaren proiektuaren enpresa zerbitzuen laguntzarekin. (Ikusi L3.3.B ekintza)  
Ekintzak 
 Tutorizazio profesional Programen garapena Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren laguntza lerroekin koordinatuta.  
 
  



 

45 

 
3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (18/24) 

 
3.3. Lerroa-Negozio profesional berri eta bideragarrien bultzada  
3.3. LERROAREN TESTUINGURUA 
Hurrengo urteetan eta dentsitate komertzialaren galera egoera batean (itxierak, erretiroak etab) ekintzailetza izango da pixkanaka sektorearen 
berrikuntzaren sostengua. Berrikuntza hau aldi berean, geroz eta nabariagoa den zerbitzu sektorekin bat egite egoeran gauzatuko da eta hiri espazioen 
birbaloraziorako tresna bihurtuko da hiriko zonalde zehatzetan aurrera eramandako proiektu zehatzen bitartez.  
 
3.3.A. ekintza- Ekintzailetzari eta enpresa ondorengotzari emandako laguntza orokorren bideratzea 
Ondorengoekin lerrokatuta: 

 ekintzailetza eta enpresa oinordekotza ahalbidetzeko udal dinamika eta dinamika foralak (Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana)  
o 3.4. lerroa Belaunaldien arteko Erreleboaren Sustapena (M. 3.4.1. Detección de Empresas sin Relevo; M.3.4.2. Diagnóstico del Plan de Acción para el 

Relevo Generacional) 
o 4.1. lerroa Merkataritza Ekintzailetzarako Sustapena (M.4.1.1. Ekintzaile eta Inbertsiogileen Atzemate Programa)  

 Ekintzaile autonomoen laguntza lerroak “Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 2020ren” bitartez  
 lan hitzarmenaren optimizazioa CEINekin (Denda Naiz)  

 
 
3.3.B. ekintza- Merkataritza zerbitzuen hiri-inkubagailua (Alde Zaharra) 
Merkataritza bilakaerak (erdialdeko espazioen okupazioa marka ezagunen aldetik), hiri dinamikak (euren posizionamendua zabalgunean maila 
modernoko eremu komertzial gisa); lokalen ezaugarri propioak; eta Alde Zaharrean ostalaritzak eskuratu duen garrantziak, beste faktore batzuen artean, 
Alde Zaharreko  narriadura prozesua eragiten dute bizitegi eta merkataritza espazioaren kaltetan. Bere nortasuna eta tradizioak aldiz, eta geroz eta 
handiagoa den lokal hutsen stockak Merkataritza Zerbitzuen Hiri-Inkubagailu baten proiektua posible egiten du Udaletxeak tutorizatuta eta Nafarroako 
Gobernuarekin lankidetzan beren aprobetxamendurako.  
Ekintzak 
Zerbitzu berri honen garapenerako ezinbestekoa da hiru lan alderdi zehaztea:  
1º Lokal Sinbolikoen komertzializaziorako laguntza: Aurretik hitzartutako eta partekatutako jasangarritasun irizpideen arabera, merkatarien elkarteari laguntza eman 
salmenta eta dinamizazio koadernoen garapenerako, bere tamaina edo/eta kokapenagatik zonalde horrentzako estrategikoak diren lokalen interes operadoreen aurrean 
(elkarte-ehuna eta Iruñeko Udaleko Enplegu, Merkataritza eta Turismo saila).  
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2º Kale edo lan esparru posibleen mugatzea eta horietako bakoitzarentzako apostu tematiko/sektorialaren definizioa. Kale Nagusiaren adibidea zerbitzu 
komertzialen edo/eta merkataritzaren apostu esparru gisa; eta  Dormitalería, Merced, Compañía, Calderería, Tejería… zonaldeak ondorengo esparruentzako eremu 
egoki bezala: industria sortzaileak, artisutza bikaina, kultura…).  
 
Nafarroako Gobernuarekin bitarteko izateko aukera, zonalde bakoitzean jarduera batzuen ezarpenerako diru-laguntzak emateko zonaldeko Merkataritza Mixaren 
arabera. 
 
3º Lokal hutsen inguruko lan planteamendua (Ikusi 1.3.A. ekintza) eta euren dinamizazioa ekintzaile posibleen artean  

 Planteatutako laguntza multzoaren ardaztea (lokal hutsak, instalakuntzen eraberritzea, enpresa ekintzailetza eta lehiakortasuna etab. Esparru honen inguruan)  
lokalen alokairurako laguntzen bitartez (Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 2020 etc.) 

 Udaletxeak, Nafarroako Foru Gobernuak Iruña Ekintzaile CEIN eta Alde Zaharreko Merkatarien Elkarteak era koordinatuan kudeatuta.  
 
3.3.C. ekintza.- Hurbileko Kornerrak (Auzoak): Programa Pilotua  
Aurrez azaldutakoaren zentzu berean (Ikusi 1.2.B ekintza), babes ofizialeko etxebizitzen ideia zizkidura tertziario eta komertzial eskasak dituzten 
auzoetako hiri-ekonomiaren esparrura eramatea proposatzen da (babes ofizialeko lokalak). 
Ekintzak 

 Lan fokuaren identifikazioa (Txantrea, Milagrosaeta Sanduzelai) 
 Merkataritza lokal interesgarriak zein diren erabakitzea  
 Lokalen okupaziorako laguntzen ardaztea (lokal hutsak eta ekintzailetza); bere inguruaren berbalorizaziorako (hiri ekipamendua); eta bere jarraipen 

etalaguntza lehiakorrerako. 
 Programa pilotuaren garapena Milagrosa auzoan (EDUSI Programa) 

 
  



 

47 

 

3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (20/24) 

 

4. ARDATZA: ELKARTERATZEAREN BULTZADA BERRIA 

 
4 ARDATZAREN TESTUINGURUA 
Historikoki, animazio eta dinamizazio komertziala izan da merkatarien elkarte-ehuna erosoen sentitu den jarduera esparrua eta ikusgarritasun handiena lortu duena, alegia.  
Dena den, hiriko enpresa-ehunaren asoziazionismoak, urteetan zehar animazio eta dinamizazio kolektiboa landu duena promozio kanpaina bateratu, hiriko animazio ekitaldiak, festa 
dinamikak, eta bestelakoen bitartez (Stock Feria, Liburu Eguna, Comercio hace Ciudad Kanpaina –La Noche en Blanco y Rojo-, La Nuit Zabalgunean, Gabonetako Merkatua, Erdi Aroko 
Merkatua, etab.)…, lankidetzako ekintza tradizional horien eta eurek elkartekide diren negozioen egoera lehiakortasunaren gaineko eraginaren mugak argi ikusten ditu.  
 
Hau da, gaur egungo lankidetza ereduak ezin du haratago joan. Hortaz ezinbesteko suertatzen da, enpresen arteko lankidetza moduak eraberritzea eta elkartekide diren 
establezimenduentzat baliozko zerbitzuak sortzea. Irtenbide eta partekatutako lanerako modu berriak aurkitzea (merkataritza erdigunerako eta auzoentzako) establezimenduen 
ikusgarritasun eta lehiakortasunean zuzenean eragingo dutenak: beharrezkoa da berrikuntzari dagokionez “enpresa handiek” erabiltzen dituzten arma berdinak erabiltzea, balio erantsio 
duten zerbitzuak sortzeko.  
 
Hori guztia ondorengo elementuak biltzen dituen logika batetik:  

- “animazio orokorreko” ekintza agendaen kritika eta hobekuntza  
- Iruñeko kultura, festa eta animaizio eskaintzarekiko sinergien bilaketa  

   -           “era segmentatuan” bezeroen dinamizazioa lehenetsiko duena kaleko animazioaren ordez  
-  

 

4.1. Lerroa- Eskualde mailako dinamizazio komertziala  
4.1.A. ekintza- Urtekako berrikusketa + sendotutako dinamizazio ekintzen jarraipena (Mantendu/Indartu /Eraldatu /Ezabatu  
Udaletxeak, nahiz merkataritza Elkarteen zati batek zuzenduta, orain arte arrakasta izan duten kanpaina eta dinamizazio ekintzei jarraipena ematea 
proposatzen da ondorengo elementual biltzen dituen logika batetik:  

 hobekuntza eta berrikuntza etengabea (Iruña Stock, La Noche en Blanco y Rojo, Ensanche la Nuit, etc.); gauzatutako jardueraren urtekako birplanteamendua 
eta jasotako emaitzaren ebaluaketa.  

 erdiguneko Elkarteek bildu duten esperientziaren dagoeneko existitzen den eta hasi berria den elkarte-ehunera eramatea –Txantrea eta Sanduzelai-.  
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3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (21/24) 

 

4.1.B. ekintza- Dinamizazioaren bultzada eskualde mailako proiekzioa duten ekitaldietarantz  
Iruñeko merkataritzaren izen ona eta proiekzioa sustatzeko asmoarekin, bai bere bizilagunen artean baina baita Iruñerriko biztanleria ren artean ere, hiri 
proiektu berri garrantzitsuenen inguruan lan egitea proposatzen da hiriko eta eskualdeko esparru sozioekonomiko eta kultural desberdinen lana bilduko 
duena. Lankidetza publiko pribatuaren ikuspuntutik lidergo publikoak landuko dituen ekimenak hain zuzen ere.  
Ekintzak 
Erakargarritasuneko elementu sinbolikoak edukitzeaz gain, partehartze soziala sustatuko duen jarduera eredua lantzea proposatzen da. Esperientzia pilotu moduan, 
2018ko Eguberrietako merkatua iradokitzen da, ondoren planteatzen diren ideia edo/eta lan irizpide desberdinen adibidea oinarri hartuta.  
 

4.1.C. ekintza- Elkarteratzearen bultzada berriaren programak: (kale arduradunak eta helburu kuantitatiboen –afiliazioak- eta 
kualitatiboen –inplikazioa- finkapena) 
Lankidetza publiko-pribatuaren sustapenak elkarte egitura sendo eta dinamikoak behar ditu. Zentzu honetan, ondorengoa proposatzen da:  

 Helburu kuantitatibo –afiliazioak- eta kualitatiboen –elkartekideen inplikazioa- ezarpena martxan dauden elkarte egituretan. Baita egitura hori indartuko duten 
mekanismo edo figuren sorrera: esaterako, kaleko arduradunak.  

 Kudeaketa mekanismoen indartzea, horretarako egitura zehatzak ez dituzten esparrutan. 
 
 
4.2. Lerroa- Elkarteratzearen  bultzada berria auzoetan  
 

4.2.A. ekintza.- Hurbileko elkarte-ehunaren indartzea  
Auzoetako elkarteeen artikulazioa ezinbesteko suertatzen da horien arteko interlokuzio/elkarrizketa sendoa garatzeko eta merkataritza proiektu transbertsalen 
koordinaziorako. Abian dauden esfortzuen jarraipena hiriko auzo guztietako elkarte-ehunaren mapa osatzeko.  
 

4.2.B. ekintza- Auzoen dinamizaziorako  esfortzuen koordinazio eta optimizazioa  
Zentzu honetan auzoetako elkarte desberdinetako esfortzuak batzea proposatzen da ondorengo elementuen  bitartez:  

 Auzo desberdinetako dinamizazio agenden koordinazioa  
 Partetatutako ekintzak arbitratzeko aukera (formatu motetan edo exekuzio denboran) 
 Erdiguneko dinamizazio formatuen trasbasea eta egokitzapena auzoetako errealitateetara eta bertako jarduera soziokultural eta kirol jardueretara eramatea  
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3.- IMPE 2017 – 2021 Ekintza Planaren zehaztasunak      (22/24) 

 

4.3. Lerroa- Berrikuntza laborategia: Alde Zaharra + Zabalgunea  
 

4.3.A. ekintza- Iruña Komunitatearen ikuspegia  (Alde Zaharra + Zabalgunea)  
Lehiakortasunaren hobekuntzarako proiektu honen lidergoa, elkarte-ehunaren sendotuenaren esku egotea propoastzen da: Merkataritza Erdigunea 
Zabalgunea eta Alde Zaharreko Elkartea, Udaletxearen eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin  
Ekintzak 
 Jauzi teknologikoa komunikazioaren eta establezimenduetako bezeroekiko erlazioaren kudeaketa kolektiborako (CRM Asoziatiboa)  

Planteamendu honen eraikuntza hiru elementu gakotatik hasita:  
 Iruñeko eta Iruñerriko Kontsumitzaileen Datu Basea (helburua 60.000 erosketa arduradun). Merkatarien zerbitzurako sistema zentral baten gutxikako 

eraikuntza integratua.  
 Eskaintza, iradokizun, oharren… komunikaziorako sistema pertsonalizatua eta berealakoa mugikor eta sare sozialetatik abiatuta (WhatsApp, Facebook). Hiriko 

informazio orokorra + bereizitako merkataritza informazio Planak Planes de información comercial particularizados. 
 Erosketen kontrol eta pilaketarako mekanismoa (fidezilazioa) kontsumitzailearen jarreraren analisirako eta honen abantailen eskurapenerako (zerbitzuaren 

kudeatzailearen partetik kontrol aktibo eta zuzena; ez ordainketarako txartela). Iruñeko merkataritzan erosketarako euroak pilatzearen ondoren, 
deskontu/opari/abaintaila eskuratzen da mugokor bitartez komunikatzen dena gastu gehigarria bultzatzeko.  

 Laguntzarako beste tresna teknologiko posibleen txertatzea (beacons) erdigunean sartzen diren  kontsumitzaileak geolokalizatzen dituena.  
 

Deskribatutako salto teknologikotik abiatuta (bezeroaren ezagutza eta erlazio pertsonalizatua) lanerako hainbat bide berri irekitzen dira balioa sortzeko eskainiko den 
zerbitzutik abiatuta.  
 Animazioa selektiboa: Hiri-klusterrak 
“Hiri-ekonomiako Klusterren” inguruko lan formula berri bat litzateke; “BEZERO KOMUNITATE” berak partekatzen dituzten merkatarien arteko eta hauen eta zerbitzu 
osagarrien establezimenduen arteko lankidetza esparruak sortzea litzateke helburua, izan ere, partekatutako interesak, arazo komunak eta kolaborazio edo jarduera 
bateratuak azaldu daitezkeen hurbileko behar edo behar osagarrien esparruak asetzen dituzte. 

 

 

4.3.B. ekintza- Iruña komunitateari produktu /zerbitzuaren gerturatze-banaketa  
Tokiko merkatuan, udalerri nahiz eskualdeko ezaugarrien ikuspuntutik, beharrezkoa suertatzen da zerbitzuei dagokienez besteengandik desberdintzea... 

 Online, telefono edo dendan egindako erosketen etxeko edo/eta udalerriko banaketa.  
Atez-ateko banaketa edo/eta eskualdeko udalerri bakoitzeko “erdiguneko bilketa puntuen” banaketaren esplorazioa udal mailan. (“Central Box” moduan 
jardungo duten Bilketa Puntuak: denda kolaboratzaileak udalerri horietan, ostalaritza zerbitzuak, zerotik hasitako puntuak edo bestelakoak  
Ekintzak 
 Aurreko esperientzien ikasketa planteatzen da; diseinua eta garapen pilotua Zabalguneko Merkatuan; eta bere txertaketa posiblea Iruñeko merkataritza ehunaren 

esparruan elkarte zerbitzu gisa.  
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4.3.C. ekintza- Bezeroaren ikuspegia elkarte-ehunera txertatzen da  
Merkataritzako joera berriak (on line salmenta), segmentu gazteenaren lehentasunak, segmentu zaharrenaren behar espezifikoak (etxeko banaketa 
zerbitzua, aholkularitza behar handiagoa, etab.)…, sektorearen aldetik esfortzu handiagoa merezi dute, gutxika bezeroaren ikuspegia eransteko 
kontsumitzailearekiko informazio iturri zuzen eta hurbileko gisa.  
Ekintzak 
Zentzu honetam, badirudi logikoa dela merkataritza sistemaren erdigunea elkarte funtzionamenduaren logikan txertatzea ondorengoen bitartez:   

 Kontsumo unitateen sorrera Elkarteetan  
 Etorkizuneko bezeroaren sentsibilizazioa  
 Bizilagunen eta hiritarren elkartee-hunarekiko loturaren garapena  
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5 ARDATZA: GOBERNANTZA  
Azaldutakoa, hiriko merkataritza eta hiri-ekonomia sustatzeko anbizio handiko plana da, bere helburua Iruña Nafarroako hiri merkataritza sektorearen berrikuntza eta etorkizuneko 
jasangarritasunaren punta puntako gunea bihurtzea delarik. Foru komunitateko beste hiri eremuetara estrapolatu daitekeen berrikuntza eta esperientzia esparrua.  
Bere garapenak, LIDERGO PUBLIKOA; SEKTOREKO KONPROMEZU ETA INPLIKAZIOA; ETA KUDEAKETA INSTITUZIONAL KOORDINATU ETA PARTEKATUAREN beharra 
izango du. 
  

 5.1. Lerroa- Lan eta koordinazio egiturak  
  
5.1.A. ekintza- Merkataritza Mahaia: Alderdien presentziarekin aldizkako + kudeaketa-teknikoko saioak  
Debate foroa baino gehiago, lan eta akziorako foro bizia izatea da helburua, horregatik, ondorengoen desberdintzea proposatzen da:  

 saio tekniko-kudeatzaileak (arruntak) udal gobernuaren eta elkarte-ehunaren presentziarekin  
 aldizkako Informazio Saioak partiduen presentziarekin.  

Gainera, aurreikusitako Merkataritza Mahaien urteko egutegia eta aldizkakotasuna zehaztea proposatzen da.  
 

5.1.B. ekintza- Hiri-ekonomiaren sustapenerako Barne Koordinazio udal- unitatea (HEU) 
Udal ikuspegi desberdinetatik merkataritzan eta hiri-ekonomian eragina duten esku-hartze desberdinen lerrokatzea sustatuko duena (merkataritza, hirigintza, kultura eta 
kirola, turismoa, mugikortasuneko… udal ordezkarien presentzia) eta jardueraren garapena bultzatuko duena Hiri-ekonomiaren Klusterraren ikuspegitik.   
Udaleko ordezkarien presentziaz gain, zenrtzua izango luke Merkataritza Mahaiko bi ordezkarik parte-hartzea (bata erdigunekoa eta bestea auzoetakoa). 
Iruñeko Udaleko Bulego Estrategikoaren egokitzapena esparru honetara.  
 
 
5.1.C. ekintza- Lurralde koordinaziorako erakunde unitatea   
Gobernua, Iruñeko Udala; eta Iruñerriko ordezkariak) Nafarroako Merkataritza Sistemaren Ebazpen eta Garapenaren kontestuan (Merkataritzaren Bultzada Planean 
aurreikusitako Antolaketarako Gida Plana edo antzekoa ) eta bere jarraipena.   
 
5.1.D. ekintza- Lankidetza publiko – pribatuaren formula berrien garapen dinamiken jarraipena eta parte-hartze aktiboa 
Nafarroako Foru Komunitatean   
Udalak dinamika horietan parte-hartzea bere alderdi desberdinetan (Merkatalgune irekiak edo/eta BID zentroak)  
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Iruñeko Merkataritzaren Plan Estrategikoa 2017 – 2020an jasotako ekintzen garapenerako, hurrengo tauletan era laburbilduan, aurrekontuaren 
orientazioa aurkezten da 2018 ekitaldirako eta Planean aurreikusitako ekintza bakoitzerako.  
 
Horrela, 2018an zehar garatzeke dauden lehenengo lau ardatzetako ekintzetara zuzendutako Enplegu, Merkataritza eta Turismo arloaren aurrekontua 
(gobernantzaren bostgarren ardatza ez da aurrekontu kostuetan zehazten), 650.000 eurotan kuantifikatzen da. Hauetatik, 55.000  euroko partida (%8,5) 
IMPE 2017 – 2021etik diseinatutako ekintzetara zuzentzen da.  
 
Gainera, IMPE 2017 – 2021ek bere garapenerako oinarri gisa maila desberdinetako finantziazio bide osagarrien optimizazio,  koordinazio eta bilaketa 
aktiboa planteatzen du: 
 

 Iruñeko Udaleko beste arlo batzuetako (Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa, Hiri Ekologia eta Mugikortasunam Mugikortasun Zerbitzua, Hiri 
Bizigarria eta Etxebizitza Arloa, Etxebizitak eta Eraikinak Zaharberritzeko Bulegoa (EEZB), Kultura eta Hezkuntza Arloa,  Iruñeko Udaleko Bulego 
Estrategikoa, Lorategi Zerbitzua) aurrekontu partidetan aurreikusitako baliabide ekonomiko eta materialak, 

 Beste udal Plan edo Programen esparruan aurreikusitako baliabide ekonomikoak (II Auzoetako Plana), 
 Beste organismo edo entitate batzuekin (CEIN formakuntza eta ekintzailetzaren esparruan, COMIRUÑA Udal Merkatuen esparruan, 

NASUVINSA) eginiko Hitzarmenetan  edo adordioetan ezarritako baliabide ekonomiko edo/eta materialak, 
 Laguntza bilaketa Nafarroako Gobernuaren bitartez kanalizatutako lerroen bitartez, proiektu singular eta berritzaileen garapenerako –Iruña 

Komunitaea Ikuspegia, Merkataritza Zerbitzuen Hiri Inkubagailua Alde Zaharrean, Hurbileko Kornerrak dentsitate komertzial baxuko zonaldeetan-
, “Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020-rekin” -Turismo eta Merkataritzaren Zuzendaritza Nagusia-  eta 
“Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 2020-rekin” -koherente delarik –Politika Ekonomiko, Lan eta Enpresarialaren Zuzendaritza Nagusia-.   

 

2018ko ekitaldia bukatuta, ebaluaketa baten garapena planteatzen da laguntza eta finantziaziorako bide alternatiboen erdiespenari dagokionez bere 
integrazio eta jarraipenerako 2021erako eta Iruñeko Udaleko Enplegu, Merkataritza eta Turismo  Arloko berezko jardueraren esparruan.   



 

4.- IMPE 2017 – 2021aren aurrekontu orientazioa eta optimizazioa                (2/4) 
 

1 ARDATZA.- HIRI GUNEAK: merkataritza polaritatea, harrera gaitasuna eta hirigintza iraunkortasuna  Aurrekontu orientazioa 2018  
1.1. LERROA- Erdigunea: Harrera esparrua eta merkataritza polaritatea   
1.1.A. ekintza.-  Erabileren desberdintzea eta kontzentrazioa Alde Zaharrean  e.d. (Udal erregulazioa) 
1.1.B. ekintza.- Sarasate Pasealekuaren eraberritzea  50.000 € (Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa) 
1.1.C. ekintza.-  Alde Zaharreko eta honen inguruko aparkalekua  Proiektua 16,5 M € 
1.1.D. ekintza.-  Burgoen Plazaren esku-hartze integrala  (Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa) 
1.1.E. ekintza.-  Santo Domingoko Udal Merktaruaren esku-hartzea San Domingo Merkatua S.L.ko Kudeaketa Sozietatea 
1.1.F. ekintza.-  Zabalguneko Merkatuko eraberritze eta modernizazioaren sakontzea  978.578 € COMIRUÑA 
1.1.G. ekintza.-  Alde Zaharreko eremu narriatuen birgaitze programa jarraitua (etxebizitza alderdiaren + merkataritzaren 

indartzea  
Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana 

Gobierno de Navarra 
1.1.H. ekintza.-  Hiriguneko hiri-estandarren sostengurako merkataritza programa (hiri altzariak, argiztapenak,  
                          garbitasuna, segurtasuna…)  

Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana (II Plan de 
Barrios) - Gobierno de Navarra 

1.1.I.  ekintza.-  Seinaleztapen komertzialeko Programa   Ayuntamiento de Pamplona (Plan de Señalética de la ciudad) 
1.1.J. ekintza.-  Eskualdeko garraio publikoarako laguntza egonkor programa + merkataritza eremuko aparkaleku 

komertzialen bonifikazioa   10.000 € 
1.1.K. ekintza.-  Bizikleta aparkalekuen errefortzua   Iruñeko Udala: Hiri Ekologia eta Mugikortasuna  
1.2. LERROA.- Auzoak: merkataritza hurbileko espazioen sostengua   

1.2.A. ekintza.-  Auzoetako jarduera tertziarioko ardatz/fokuen finkapena “tarteko” auzoetan   Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa (II Auzoetako 
Plana) – Nafarroako Gobernua  

1.2.B. ekintza.-  Hurbileko Kornerrak merkataritza dentsitate baxuko zonaldeetan  Nafarroako Gobernua (NASUVINSA; Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 
2020; Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020) 

1.2.C. ekintza.-  Eskola ibilbide (ibilgarritasuna) eta egonaldirako nahiz jolaserako osagarri seguruen integrazio  
                          komertziala  Iruñeko Udala: Hiri Ekologia eta Mugikortasuna  

1.2.D. ekintza.-  Bizitegi-area berrietako hiri-planifikazioan merkataritza irizpideen txertaketa  e.d. (Udal erregulazioa) 
1.3. LERROA.- Erabilerarik gabeko lokalen mobilizazio eta okupazioa   
1.3.A. ekintza.-  Lokal hutsen behaketa eta karakterizazio Zerbitzu / Gailu jarraituaren garapena e.d. 
1.3.B. ekintza.-  TERAPIA ARINGARRIAK: Merkataritzarako balorizazio zaila duten lokal hutsen erakusleihoak aldi batez 

okupatzeko edo/eta eraikinen fatxadak apaintzeko laguntza programak  8.000 € 
1.3.C. ekintza.-  TERAPIA PROAKTIBOAK: Interes handieneko lokalen “komertzializaziorako” laguntza, ekintzailetza 

edo/eta proiektu berezien dinamiken estimuluetatik abiatuta  3.3.A. ekintza, 3.3.B. ekintza eta 1.2.B ekintza 

1.4. LERROA.- Merkataritza eta Smart City: Smart Kaleak Proiektua (Alde Zaharra; Zabalgunea; Donibane 
eta Iturrama)   
1.4.A. ekintza.-  Merkataritza ardatzen hautaketarako esperientzia pilotua: efizientzia energetikoa, zaborren tratamendua, 

oinezkoen eta bezeroen traking-a…  Finantziazio europearra (Bulego Estrategikoa) 
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 4.- IMPE 2017 – 2021aren aurrekontu orientazioa eta optimizazioa    (3/4) 
 

2 ARDATZA.- BEZEROA  Aurrekontu orientazioa 2018 
2.1. LERROA.- Iruñeko Merkataritza Markaren Proiekzioa   
2.1.A. ekintza.-  Markaren garapena: irudia, slogana, erdiguneko merkataritza ezaugarriak, hurbileko merkataritzaren 

ezaugarriak 7.000 € 
2.1.B. ekintza.-  Markaren komunikazioa: jardueren komunikazio esfortzuentzako komunikazio edo/eta jarduera multzoen 

komunikaziorako esfortzuen txertaketa 5.000 € 

2.2. LERROA- Segmentatutako eskariaren estrategiak   
2.2.A. ekintza.-  Erosketak 65+: Merkataritza adeitsurako Programa  8.000 € 
2.2.B. ekintza.- Gazte Kolektiboa:  “Gazte” Merkataritza eta Ekimen Sarea  5.000 € 
2.2.C. ekintza.-  Iruñeko eta Iruñerriko publiko familiarra  5.000 € 
2.2.D. ekintza.-  Ibiltarien kolektiboa  2.000 € 
2.3. LERROA- Tokiko bezeroaren fidelizazio eta animazioa: “Iruña komunitatea” Proeiktua   
2.3.A. ekintza.-  Komunitate ikuspegia: Jauzi teknologikoa establezimenduetako bezeroekiko komunikaziorako eta 

erlaziorako + baliozko zerbitzuen sorreraren kudeaketa kolektiborako  Nafarroako Gobernua  

2.4. LERROA- Bezero berriak: Turismoa   
2.4.A. ekintza.-  Lurralde osoko landa-turismoa kapitalizatu Iruñeko jarduera tertziarioaren ikuspuntutik: “Iruñera bisita 

aukera gisa”  7.500 €  
2.4.B. ekintza.- Hiriburuko jatetxeetan ostalaritza-merkataritza errebotea  
2.4.C. ekintza.-  Nafarroako Artisautzaren “Iruña” bilduma  15.000 € NG Proiektua  
2.4.D. ekintza.-  TDE: Tokiko Denda Erakargarrien Programaren garapena     15.000 € NG Proiektua  
2.4.E. ekintza.-  Iruñeko ikusgarritasun jardunaldiak nekazaritza produktuen sektorrearen esparruan  59.000 € 
3 ARDATZA.- EKINTZAILETZA ETA LEHIAKORTASUNA  Aurrekontu orientazioa 2018 
3.1. LERROA.- Instalazioen eta Ekipamenduen Berrikuntza  
3.1.A. ekintza.-  Merkataritza ekipamenduaren berrikuntzarako laguntza         Nafarroako Gobernua 
3.2. LERROA.- Merktarien motibazioa, Enpresa Kudeaketaren Hobekuntza + IKTen txertaketa LÍNEA   
3.2.A. ekintza.-  SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA… etorkizuneko joera berri eta aukeren inguruan  Nafarroako GObernua/CEIN 
3.2.B. ekintza.-  OINARRIZKOEGOKITZAPEN TEKNOLOGIKOA: Elementu teknologikoen inguruko formakuntza Pilula 

Programa  
Iruñeko Udala: Kultura Aurrekontua /CIVIVOXAK – Nafarroako 

Gobernua 
3.2.C. ekintza.-  MERKATARITZA AHOLKULARITZA ESPEZIALIZATUA: banakako kudeaketa turoretzak Nafarroako Gobernua 
3.3. LERROA.- Negozio profesional berri eta bideragarrien bultzada   
3.3.A. ekintza.-  Ekintzailetzari eta enpresa ondorengotzari emandako laguntza orokorren bideratzea  70.000 € CEIN Denda Naiz 
3.3.B. ekintza.-  Merkataritza zerbitzuen hiri-inkubagailua (Alde Zaharra)  70.000 €  CEIN Iruña Ekintzaile 

8.000 € EDUSI Programaren Aurrekontua 3.3.C. ekintza.-  Hurbileko Kornerrak (Auzoak): Programa Pilotua   
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4. ARDATZA- ELKARTERATZEAREN BULTZADA Aurrekontu orientazioa 2018 
4.1. LERROA- Eskualde mailako dinamizazoi komertziala   
4.1.A. ekintza.-   Urtekako berrikusketa + sendotutako dinamizazio ekintzen jarraipena 

(Mantendu/Indartu/Eraldatu/Ezabatu)  320.000 € - 325.000 € 
Dinamizazio Komertziala Aurrekontua 

4.1.B. ekintza.-  Dinamizazioaren bultzada eskualde mailako proiekzioa duten ekitaldietarantz  
4.1.C. ekintza.-  Elkarte bultzada programak: (kale arduradunak eta helburu kuantitabiboen –afiliazioak- eta kualitatiboen 

–inplikazioa- finkapena  Elkarte-ehuna 

4.2. LERROA- Elkarteratzearen bultzada auzoetan  
4.2.A. ekintza.-  Hurbileko elkarte-ehunaren indartzea  2.500 € 
4.2.B. ekintza.-  Auzoen dinamizaziorako esfortzuen koordinazio eta optimizazioa  60.000 € - 65.000 € 
4.3. LERROA.- Berrikuntza laborategia: Alde Zaharra + Zabalgunea   
4.3.A. ekintza.-  Iruña komunitatearen ikuspegia (Alde Zaharra + Zabalgunea)  30.000 € NG Proiektua 
4.3.B. ekintza-  Iruña komunitateari produktu / zerbitzuaren gerturatze-banaketa  Nafarroako Gobernua 
4.3.C. ekintza.-  Bezeroaren ikuspegia elkarte-ehunera txertatzen da  Elkarte-ehuna 
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