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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.  
 

Bilakaera hori –Merkataritza irakurketa ireki baten ikuspuntutik- 2000. urtetik Iruñerria osatzen 
duten udalerrien biztanleriaren hazkundearen ondorioa da (+%63), hiriburuko (+%8) zein 
gainontzeko Nafarroako Erkidegoak(+%9) izandako hazkunde ahulagoen gainetik eta baita 
Nafarroako biztanleria handieneko beste udalerri batzuen hazkunde mailen gainetik ere (Lizarra: 
+%7,8, Tafalla: %3,6 eta Tutera +%26,4ko erritmo zertxobait altuagoak dituztelarik). 
 

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

 

 
*Iruña zenbatu barik 

 

 

 

 
 

Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundea- NEE- Errolda eta Iruñeko Udal Errolda 

  

                                                            
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, 
Eguesibar (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. 
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1.1.- Iruña eta bere eskualdea: merkataritza irakurketa irekia 

1.- Merkataritza eskaintzaren ikuspegia  
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+%9,0 
Δ 00-16 Iruñerria*:  
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1. mapa.- Iruña eta Iruñerriko lehen gerrikoaren udalerriak 2016 
 

 
Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundea- NEE- Errolda eta Iruñeko Udal Errolda 

 
Iruñerriak bizitako biztanleria hazkunde positibo eta indartsuak (+%63) (bere adierazpenik 
handiena Eguesibarko hazkundea izanik, non biztanleria 2000 eta 2016. urteren bitartean 8,5 
bider hazi zelarik; eta Barañainen, Iruñerriko udalerri handienaren salbuespenarekin, non 
biztanleria %2,6 jaitsi baitzen) ondorengo ondorioa izan du:  

 Iruñerria osatzen duten udalerrien biztanleriak handituz doan zatia suposatzen du Nafarroako 
Erkidegoaren osotasunean (2011 eta 2016 bitartean soilik, Arroko biztanleriaren ehunekoa –Iruña 
kontuan izan gabe- %6,7 puntu hazi da Erkidego osoaren %24,2ko pisua izatera heldu arte).  
 

 Udalerri horiek mailakako biztanleriaren orekatzea doitzen diote Iruñearekin osatzen duten 
konfigurazioari (2000.urtez geroztik, %35a izatetik ia konfigurazio oso honen erdia izatera pasaz, 
zehazki %45a inguru suposatuz). 
 

 Ekarpen erabakigarria Iruñeko eta Iruñerriko konfigurazio integratuari (nahiz eta Iruñeko portaera 
hain dinamikoa ez den izan, batez ere 2011. urteaz geroztik, beheranzko joera demografikoa 
ezarri zelarik), Foru Erkidegoak bizi duen biztanleriaren kontzentrazio prozesu horretan 
jarraitzeko: 2016an, Iruñerriak dagoeneko Nafarroako Foru Erkidegoko biztanleriaren %56a 
biltzen zuelarik.  

  

Iruña 2016: 
201.311 biztanle 

Iruñerria 2016:  
155.293 biztanle 
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2. grafikoa.- % Iruñeko eta Iruñerriko biztanleria (Iruñea izan ezik) 2000 vs. 2016 
 
    

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundea- NEE- Errolda 

 
3. grafikoa.- Iruñeko eta Iruñerriko biztanleriaren pisuaren bilakaera Nafarroako Foru 

Erkidegoan 2011-2016 (%) 
 
 
 

 
 

Iruñerriko biztanleriaren pisua Nafarroako Foru Komunitatearekiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundea- NEE- Errolda  
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Honek, “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. 

 

Honek, erakunde foralekin (Nafarroako Gobernua), goi-udal erakundeekin 

(Iruñerriko Mankomunitatea) eta gainerako Arroa osatzen duten udal 

erakundeekin egiaztatze eta lankidetza prozesu batean  Iruñeko plangintza, 

erregulazio eta zerbitzu propioen logika sendotzeari erantzuna ematea 

suposatzen du.  

 

1. taula.- Nafarroako polo urbanoetako biztanleriaren bilakaera 2000 – 2016 (k.a. eta %) 
Nafarroako 
biztanleria > 
udalerriak  

2000 2016 Bilakaera 
2000-2016 

1. Iruña  186.387 201.311 +%8,0 
2. Tutera  27.819 35.170 +%26,4 
3. Barañain  20.871 20.325 -%2,6 
4. Eguesibar 2.348 20.046 +%753,7 
5. Burlata  16.887 18.338 +%8,6 
6. Zizur Handia  10.686 14.612 +%36,7 
7. Lizarra  12.683 13.668 +%7,8 
8. Tafalla  10.288 10.660 +%3,6 
Nafarroa Guztira 543.757 640.647 +%17,8 

Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundea- NEE- Errolda eta Iruñeko Udal Errolda 

 
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.  
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Iruñeko auzokako biztanleriaren bilakaera eta banaketak aldi berean ñabardurak ditu bertan 
bizitako biztanleriaren dimentsionamendu eta bilakaera demografikoaren nabarmenki hazi diren 
biztanleria gazteko profila duten eraikuntza berriko auzoak, Alde Zaharrak eta Zabalguneak (adin 
zaharragoko bizilagunekin) bizi izan duen dinamikaren aurrean-.  
 
Globalki, Iruñeko biztanleria (201.311 biztanle) 2011 eta 2016 artean ehuneko puntu batean 
baino gehiagoan (%1,1) igo da neurrizko erritmoan, urte arteko aldaketa tasak -%0,6 eta +%1,0 
bitartekoak izanik.  

 
4. grafikoa.- Iruñeko biztanleriaren urte arteko eta 2011 – 2016 bilakaera  

(k.a. eta %) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundea- NEE- Errolda eta Iruñeko Udal Errolda 
 
 
Espazialki biztanleria, biztanleria-kopuru desberdineko 13 auzotan banatzen da:  

1 TALDEA:  Arrotxapea (25.584 bizt.), Zabalguneak (23.997 bizt.) eta Iturramak (23.099 bizt.), 23.000 
biztanle baino gehiagoko biztanleria masak dituztelarik  

2 TALDEA:  Donibane (20.358 bizt.), Txantrea (19.797 bizt.), Mendebaldea eta Ermitagaña (17.232 
bizt.) eta Milagrosa (16.069 bizt.) 

3 TALDEA:  Sanduzelai (11.791 bizt.), Mendillorri (11.137 bizt.) eta Alde Zaharra (10.781 bizt.) 
4 TALDEA:  Buztintxuri (8.619 bizt.), Azpilagaña (7.603 bizt.) eta Etxabakoitz (5.244 bizt.) 

 
  

199.066

197.859 197.781 197.945

199.403

201.311

196.000
197.000
198.000
199.000
200.000
201.000
202.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Δ12/11:-%0,6 Δ13/12:-%0,0 Δ14/13:+%0,1 Δ15/14:+%0,7 Δ16/15:+%1,0 

Δ16/11: 
+%1,1 

Iruñeko barne analisia: egitura eta bilakaera demografikoa 1.2.- 
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2. taula.- Iruñeko biztanleriaren auzokako banaketa 2016 (k.a. eta %b.) 

Auzoa k.a. %b. 2016 
1. Arrotxapea 25.584 %12,71 
2. Zabalguneak 23.997 11,92% 
3. Iturrama 23.099 11,47% 
4. Donibane 20.358 10,11% 
5. Txantrea 19.797 9,83% 
6. Mendebaldea eta Ermitagaña 17.232 8,56% 
7. Milagrosa 16.069 7,98% 
8. Sanduzelai  11.791 5,86% 
9. Mendillorri 11.137 5,53% 
10. Alde Zaharra 10.781 5,36% 
11. Buztintxuri 8.619 4,28% 
12. Azpilagaña 7.603 3,78% 
13. Etxabakoitz 5.244 2,60% 
Iruña  201.311 %100,00 

 

Iturria: Iruñeko Udal Errolda  

2. mapa.- Iruña eta biztanleriaren auzokako banaketa (2016) 
 

 
 
 

22.000 bizt. baino gehiago 
15.000 eta 22.000 arteko biztanleria 
10.000 eta 15.000 arteko biztanleria 
5.000 eta 10.000 arteko biztanleria 
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%29,4

%48,9

%21,8

2016

< 30 urte

 30 eta 64
urte bitartean

≥ 65 urte 

Biztanleriaren dinamikaren arabera, azken lau urteetan biztanleria galdu duten auzoak (Alde 
Zaharra) eta euren biztanleria kopurua handitu duten auzoak bereizi daitezke…  

 Bilakaerari erreparatuz, 2011-2016 urteak erreferentzia moduan hartuz, alderdi negatiboan Alde 
Zaharra aurkitzen da, azkenengo lau urteetan biztanleriaren %11 baino gehiago galdu duelarik 
(arrisku dinamika gisa ulertu behar den erritmo batean), horren ondoren Etxabakoitz (-%8,3), 
Sanduzelai (-%5,6), Iturrama (-%5,2); biztanleria handitzen ari den alderdi positiboan, Buztintxuri 
(+%28), Milagrosa (+%7,4) eta Zabalgunea (+%4,4) aurkitzen dira.  

 

5. grafikoa.- Biztanlerian hazten diren auzoak vs. txikitzen diren auzoak 2011 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Iruñeko eta Eskualdeko Merkataritza Eskariaren Ikerketa 2016  

 
Adinaren arabera, globalki Iruñeko biztanleria zahartzen ari da, batez ere biztanleria kopuru 
handiko auzoetan, Arrotxapean izan ezik: 

 Iruñean, joera gorakorrean dagoen 65 urte baino gehiagoko pertsonek biztanleriaren %22 
suposatu dute gutxi gora behera 2016an, 2000.urtean proportzio hau %17,6 izanik. 

 Zahartze joera hau nabariagoa da auzo jendetsuenetan – Iturraman (%32,4), Donibanen (%32,0) 
eta Zabalgunean (%24,7)-. Zentzu honetan, zahartze indize handiena duten bost auzoek Iruñeko 
guztizko populazioaren %52a biltzen dute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 65 urte eta gehiagoko pertsonen arteko zatidura guztizko biztanleriarekin alderatuta x100. 

Auzoa Zahartze 
indizea3 

1. Iturrama 32,4 
2. Donibane 32,0 
3. Zabalguneak 24,7 
4. Txantrea 24,5 
5. Mendebaldea eta  

Ermitagaña 22,1 

6. Milagrosa 20,4 
7. Sanduzelai 19,4 
8. Azpilagaña 18,3 
9. Alde Zaharra 17,5 
10. Etxabakoitz 16,5 
11. Arrotxapea 16,2 
12. Mendillorri 6,4 
13. Buztintxuri 5,8 

%35,1

%47,4

%17,6

2000

6. grafikoa.- Iruñeko biztanleria adin 
segmentuen arabera 2000 vs. 2016 (%) 

3. taula.- Iruñeko auzokako zahartze 
indizea 2016 

(Zahartze indize handienetik txikienera) 

 

Iturria: Elaborazio propioa Nafarroako Estatistika 
Erakundearen zifretatik abiatuta: Biztanleriaren Bilakaera 

udalerri eta kontzejuen arabera 2000tik 2016ra arteko urteak 

Iturria: Elaborazio propioa Iruñeko Udal 
Erroldaren datuetatik abiatuz 2016 

-%11,4-%8,3 -%5,6 -%5,2 -%3,3 -%2,8 -%2,7 -%1,2 -%1,1

+%0,5+%1 +%4,4+%7,4
+%28
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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).  

 

Komertzialki, zahartze horrek etorkizuneko garrantzi handiko eskari segmentua antzematen du, 

zeinek agerian jartzen dituen… 
 Ezaugarri komertzial espezifikoak: “mugikortasun gutxiagoko” kolektiboa, on line egindako erosketa 

eta prezio konparaketarenganako joera baxua duena (eskariaren segmentua leialagoa eginez), 
eurentzako eta beste pertsona batzuentzako (seme-alabak, hilobak/bilobak) erosten dutenak dira, 
denbora gehiago dutelako astean zehar eta asteburutan erosketak egiteko.  

 Eta produktuaren entrega erraztasunei, erosketa esperientzia eta merkatariaren gertuko tratua, 
merkataritza informazio argia eta ulergarria, sarbide erraza eta dendako erosotasunari… lotutako 
eskaerak dituzte.  

 

Zentzu honetan, adin altuagoko segmentuen hazkunde demografikoaren ondorioz publikoen 
arteko dualtasuna aurreikusten da:  
 Geroz eta gehiago dira erosketa esperientziak eta tendentziak jarraitzen dituzten gazte eraberritzaile 

eta teknologikoak; 
 Eta gertutasuna, konfiantza, tratua… baloratzen duten adin altuko publikoa.  
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Nafarroako pertsonako bataz besteko errentaren bilakaera; zerbitzuei geroz eta gehiago ematen 
zaien balioa; eta azkenengo urteetan bizi izandako eraldatze digitala, dira besteak beste, 
erosketa joeren artean kontsumitzaile perfil berri bat sortzen dutenak. Honela, zifretan,  
 
A) KRISIA ETA KONTSUMITZAILE ARRAZIONAL ETA ZORROTZ BERRIA 

 
 2011 eta 2014 artean errenta maila %7,5 baino gehiago jaitsi zen. 2015-2016 artean hazkunde 

minimo bat izan bazuen ere (+%0,8), krisia baino lehenagoko mailara iristea zaila izango da. 
Prozesu beherakor honen ondorioz, Nafarroako pertsonako merkataritza aurrekontua 4.553 
eurokoa besterik ez da. Hortik %55 inguru janariaren (%38,5) eta arropa eta zapaten (%18,0) 
erosketara zuzentzen da.  

 Horrela, krisia gainditzen ari garen arren, honek 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. 
 

7. grafikoa.- Nafarroako pertsonako bataz besteko errentaren bilakaera 2011 - 2016 

 

 
 

 

 
 

Iturria: Nafarroako Estatistika Erakundeko- NEE Familia Errentaren Inkesta  

4. taula.- Pertsonako merkataritza gastuaren banaketa 2016 (k.a. eta %b.) 
Gastu komertzialaren partidak k.a. %b. 

Elikagaiak 1.754,4 %38,5 
Arropa 556,3 %12,2 
Ibilgailuen erosketa 440,4 %9,7 
Produktu, aparatu eta mediku ekipamenduak 270 %5,9 
Etxearen ohizko mantenamendurako ondasun eta zerbitzuak  265 %5,8 
Oinetakoak 173,1 %3,8 
Aisialdi, kirol eta kulturarako (jokoak, musika instrumentuak, lora zaintza, 
maskotak, etab.)  164,3 %3,6 

Tabakoa  141,1 %3,1 
Altzariak eta osagarriak, alfonbrak eta beste batzuk  127,3 %2,8 
Prentsa, liburuak, eta paper-gauzak  121,2 %2,7 
Alkoholik gabeko edariak  106,3 %2,3 
Etxeko aparatuak 101,2 %2,2 
Sukaldeko tresneria  85,2 %1,9 
Alkoholdun edariak  79,4 %1,7 
Ikus-entzunezko, argazkilaritza eta informazioaren prozesamendurako 
ekipamendua  77,4 %1,7 

Etxerako ehungintza artikuluak  52,3 %1,1 
Telefono eta fax ekipamendua  38,2 %0,8 
GUZTIZKO PERTSONAKO BATAZ BESTEKO 
MERKATARITZA GASTUA NAFARROAN  4.553 € %100,0 

Iturria: Estatistika Institutu Nazionaleko- INE familia aurrekontuen Inkesta  

14.301 euro  

14.041 euro

13.608 euro
13.221 euro 13.300 euro

13.408 euro

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Δ16/11:-%6,24 

1.3.- 
Eskariaren bilakaera sozioekonomikoa eta kontsumo 
 ohituren joerak  
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B) ZERBITZUEK PROTAGONISMOA IRABAZI DUTE  
 

Aurrekontuaren txikitzeari, kontsumitzaileak beste zerbitzuenganako (aisia, turismoa, kultura, 
osasuna, ongizatea…) duen joera handiagoa gehitu behar zaio. Joera honek, merkataritza 
ondasunetara (zentzu hertsian) bideratzen den gastuarekin lehiatzen du.  
 
 8. grafikoa.- Bataz besteko merkataritza gastua vs. zerbitzuetako gastua pertsonako 

Nafarroan 2016 (k.a.) 

 

 

 

 

 
5. taula.- Aisialdi eta zerbitzu pertsonaletan pertsonako gastu komertzialaren banaketa 

Nafarroan 2016 (k.a. eta %b.) 
Zerbitzuetako gastu partidak k.a. %b. 

Ostalaritza eta jantokiak 1.296,4 %59,6 
Zaintza pertsonala 341,5 %15,7 
Aisialdi, kirol eta kultura zerbitzuak  210,8 %9,7 
Ostatu zerbitzua 205,0 %9,4 
Turismo paketeak 121,4 %5,6 
GUZTIZKO PERTSONAKO BATAZ BESTEKO 
ZERBITZU GASTUA NAFARROAN  2.175 € %100,0 

Iturria: Estatistika Institutu Nazionaleko- INE familia aurrekontuen Inkesta  

 

C) MERKATARITZA ELEKTRONIKOA: IZUGARRIZKO ALDAKETA 

 
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 beste herrialde batzuetako kanal honen erabilpen eta gastu 
adierazleak nabarmenki gure inguruko eta Iruñekoak baino altuagoak baitira momentu honetan. 
“HAU HASI BESTERIK EZ DA EGIN”.  
 
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 bitartekoen artean %17ko proportzioa eta 66 urte baino gehiagokoen %6ko 
proportzioarekin alderatuz.  

4.553 € 
merkataritza 
gastua 2016 

2.175 €  
Aisialdi/ 

zerbitzuetako 
gastua 
2016 

Vs. 
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9. grafikoa.- Azkenengo hilabetean Internet bidezko erosketaren bat gauzatu duen Iruñeko 

biztanleria 2016 (%) 

 

 
 
 
 
 
 

Iturria: Iruñeko eta Eskualdeko merkataritza eskariaren Ikerketa 2016 
 

6. taula.- Internet bidez erosten duten biztanleriaren bilakaera EB – 28 2007- 2016  
( azkenengo 3 hilabeteetan internet bidez erosketak egin dituztenen %) 
EB – 28 herrialdeak 2007 2016  EB – 28 herrialdeak  2007 2016 

1.- Erresuma Batua 44 78 16.- Letonia 6 31 
2.- Danimarka 43 71 17.- Polonia 11 31 
3.- Luxenburgo 37 69 18.- Eslovenia 9 30 
4.- Alemania  41 64 19.- Txekiar Errepublika 8 29 
5.- Herbehereak 43 63 20.- Hungaria 7 27 
6.- Suedia 39 63 21.- Kroazia 5 25 
7.- Frantzia 25 52 22.- Lituania 4 24 
8.- Austria 26 48 23.- Grezia 5 23 
9.- Finlandia 33 48 24.- Portugal 6 23 
10.- Belgika 15 46 25.- Txipre 8 22 
11.- Estonia 6 45 26.- Italia 7 20 
12.- Irlanda 26 41 27.- Bulgaria 2 11 
13.- Eslovakia 10 41 28.- Errumania  2 8 
14.- Malta 16 40  
15.- Espainia 13 35  

Iturria: Eustateko E-Commerce Estatistika  

D) HIRIKO TURISMOA: AUKERA BERRIA 

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.  
 
Iruñeak 2016an 363.883 bidaiari erakarri zituen, guztira turistek igarotako gau kopuruaren 
erregistroa 618.797 izanik bertako 52 hoteletan. Bestetik, erregulatutako apartamentu turistikoek 
(149) 21.967 bidaiariei eman die ostatu, igarotako gau kopurua 73.212koa izanik. Termino 
ebolutiboetan bidaiarien eta igarotako gauen kopurua hazi egin zen 2015arekin alderatuz 
%8,6an eta %5,7an hurrenez hurren. Bidaiari horien jatorriari dagokionez, %70a estatu mailakoa 
izan zen eta %30a kanpotarra. 
 
Zifra esanguratsuak izanik, ez dute potentzial handiko bide berri baten abiapuntua baino 
suposatzen, merkataritza-ehunak berak aukera interesgarri bat kontsideratzen duen testuinguru 
batean –euren %69ak uste du positiboa dela turismoa merkataritza jardueraren onerako. Alde 
Zaharraren kasuan, zifra hau %76ra igotzen da4-. 

                                                            
4 Iturria: Iruñeko eskaintza profesionalen Inkesta 2016; Iruñeko merkataritza eskaintzaren Ikerketa 2016  
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%17
%6
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Guztira 36 urte baino gutxiago 46 eta 55 urte artean 56 eta 65 urte artean 66 urte baino gehiago
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Iruñeko merkataritza singularrarekin batera, lankidetza esparruen 

irekiera ahalbidetzen duten produktu turistikoen multzoa, produktu 

eta zerbitzu ezberdindua bilatzen duen publikoari zuzendua. 

 Guzti honek, hiriaren eta hiriko merkataritzaren arteko konplizitate 

testuingurua ahalbidetzen du.  

 

Turismoari dagokionez, Iruñeko 2017-2019 Turismo Plan Estrategikoak honako produktu 
turistikoen garapena planteatzen du:  

 Iruña Card 
 San Ferminak San Ferminetatik kanpo 
 Pamplona / Iruña Green 
 Kultura, Gastronomia eta produktu lokala 
 Denentzako Santiago Bidea  
 Hiriko Interpretazio Zentroa 
 Dagoeneko existitzen diren produktu eta baliabideen optimizazioa.  
 Frontoi bisitak eta pilota produktua bezala  

 
 
 
 
 
 

E)  HIRIAK KONTSUMITZAILEA BERRESKURATU DU 

 
Joera berri hauek protagonismoa hartzen duten egoera honetan, azkeneko hamarkadan 
kontsumitzailea gutxika hirira itzuliz doala dirudi.  
 
Honakoak dira logika horretan eragina duten faktoreak: 

 Biztanleriaren zahartzeak mugikortasun gutxiagoko bezero profila dakar, lurrari errotuagoa 
dagoena, eta gertutasuna, zerbitzua, konfiantza… bilatzen dabilena.  

 Tamaina ertain-handiko supermerkatuak joera berri horren alde egiten du, hipermerkatuena eta 
kanpoaldeko zentro komertzialena baino erosoagoa den hurbileko eskaintza aberatsa eskainiz, 
biztanleriaren finkatzea ahalbidetu duena. Eguneroko formatu eroso hauek formatu handien 
aurrean gastua kontrolatzeko tresnarik hoberena bilakatu dira, krisi ondorengo 
kontsumitzailearentzat.  

 Hiriguneak aldi berean, oinezkoarentzako atseginago eta erakargarriagoak diren mugikortasun 
esparru eta ekosistemak sortzen ditu pixkanaka (kaleak oinezkoentzat egiteak, aparkalekuak, 
hirigintza baldintzen kalitatearen hobekuntzak, etab). Horiek, pentsaeren aldaketan erritmoa 
motela izan arren, epe erdian erakargarritasun handiagoa suposatzen dute. 

 Geroz eta kalitate handiagoko garraio publikoak prozesu hori errazten du eta aldi berean 
testuinguru berri horietan hazi den jende gazteak egoera horiek barneratzen ditu.  

 Honela, automobila garrantzi gabeko ondasuna bihurtu den heinean, gaztearentzako estatus eta 
askatasunaren ikur izateari utzi dio, geroz eta gehiago garraio zerbitzua eskainiko duen tresna 
gisa izatera pasaz. 
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Zentzu honetan, 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. 

F)  MERKATARITZA ETA ZERBITZUEN HIBRIDAZIOA: HIRI-
EKONOMIA SEKTOREKO HIBRIDAZIO ETA ERAKARGARRITASUN 
MARKO NATURA GISA  

 
Azaldutako hiri-erakargarritasunarekin lotuta, merkataritzak guztizko protagonismoa izateari utzi 
dio, honako hau ostalaritza, kultura, kirola, zerbitzu pertsonalak, enpresa zerbitzuak eta beste 
jarduera batzuk biltzen dituen abaniko zabal batekin partekatuz eta kontsumitzailearentzat 
eskaintza erakargarria eskainiz.  
 
“Zerbitizazio” prozesu horrek merkataritzarekin bat egiten du hiri-ekonomia eskaintza elementu 
mobilizatzaile eta erakargarria bilakatzeko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G)  IRUÑEKO ETA IRUÑERRIKO EGOILIARREN EROSKETA OHITURAK  

Bezeroaren profilari zein erosketa ohiturei dagokionez, Iruñeko etxeetako erosketen arduraduna 

normalean emakumea izaten da (%72) eta 49 urteko adina izan ohi du. Gainera, bataz beste, 

astean 2,8 aldiz egiten du produktu freskoen erosketa; eta ia asteko 2ko aldizkakotasunarekin 

(1,8) gainerako elikagai produktuen erosketa.  

 

Iruñeko eta Iruñerriko kontsumitzaileek erosketa egiten duten helmuga aldatu egiten da 

produktuaren tipologiaren arabera… 
 Horrela, elikaduraren kasuan auzoa edo herria gailentzen dira erosketaren jomuga gisa, bai 

produktu freskoetan eta baita gainerako elikagaien kasuan ere, eta drogeria eta lurrindegien 

kasuan (produktu hauen erosketen %65 baino gehiago bertan biltzen delarik). 

 Gainerako adarretan, merkatal guneak eta hipermerkatuak dira erosketetarako lehen jomuga. 
 Ekipamendu pertsonalari dagokionez, zabalgunea gailentzen da bigarren jomuga gisa, erosketen 

%32a biltzen duelarik (Hipermerkatuen atzetik %40) eta Alde Zaharrak jarraitzen duelarik (%11) 

 Internetek aldiz, erosketa esparru gisa %4 baino gutxiago biltzen du adar komertzial guztietan, 

aisialdian izan ezik, non ehunekoa 8raino igotzen den.  
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Iruñeko egoiliarren erosketen jomuga geografikoari dagokionez… 
 Jomuga nagusia hirigunea da (%33), gerrikoak eta eskualdeko hegoaldeak jarraitzen dutelarik 

(biek %15a suposatzen dute), ondoren eskualdearen ipar-ekialdea (%12), Donibane eta Iturrama-

Milagrosa auzoak (%12 eta %9 suposatuz hurrenez hurren), Nafarroako gainerakoa eta 

Nafarroaz kanpo jomugak(%2 eta %1) eta azkenik internet (%2). 
 

Iruñeko eta eskualdeko kontsumitzaileek erosketak egiten dituzten establezimenduen 
formatuari dagokionez… 

 Egunerokotasuneko erosketei dagokionez, orokorrean auzoko supermerkatua da nagusi (%49), 

honen ondoren denda espezializatua (%20) eta supermerkatu handia (%14) gailentzen direlarik; 

produktu freskoen erosketetan izan ezik, kasu honetan zerrendaren buruan denda espezializatua 

aurkitzen baita (%47) auzoko supermerkatua bigarren lekuan geratzen delarik.  

 Egunerokotasunekoak ez diren erosketetan, espezializatutako azalera handiak dira nagusi (%29–

kirol ekipamenduaren erosketen kasuan %66), ondoren espezializatutako denda independenteak 

(%24), kateak eta frankiziak (%17), merkatal guneak (%11) eta El Corte Inglés (%10) kokatzen 

dira. 

 Arroparen eta oinetakoen erosketari dagokionez, kateak edo frankiziak dira nagusi (%31), 
ondoren espezializatutako denda independenteak (%29) eta azkenik zentro komertzialak (%18). 
 

Merkataritza eremuen balorazioaren arabera5… 
 Kalitatezko irudiari dagokionez, Alde Zaharra da merkataritza eremu garailea, honen ondoren 

Zabalgunea eta La Morea aurkitzen direlarik; paseatu eta erosketak egiteko zonalde baloratuena 
da baita ere. 

 Bezeroen arretari dagokionez, Erdigunea da zonalde baloratuena, ondoren Alde Zaharra eta 
Zabalguneak jarraitzen diolarik.  

 La Morea da zonalde hoberena prezioen mailari dagokionez (Alde Zaharrak jarraitzen diolarik), 
baita aparkaleku eremu, eskaintza aniztasun eta ordutegi zabalen ikuspuntuetatik ere, lehenengo 
aukera hau izan baita. 
 

Merkataritza eskaintzaren erakargarritasunari6 dagokionez, Iruñeko eta eskualdeko 
kontsumitzaileen balorazioa altua da. 

 Bataz beste oso ongiko nota eman diote, 3,9 puntu 5 puntutik, establezimenduen aniztasuna zein 
produktuak hoberen baloratutako alderdiak izanik. 

 Erdiguneko merkataritza nahiz auzokoa (edo herrikoa) gehienezko 5 puntuetatik bataz besteko 
3,7ko puntuazioarekin baloratuak izan dira; erdiguneko merkataritzaren kasuan hoberen 
baloratutako alderdiak produktuen aniztasuna eta bezeroarekiko arreta izan dira, eta auzoko 
merkataritzan aldiz bezeroarekiko arretarekin batera ordutegia izan da baloratuena. 

 

                                                            
5 Merkataritza eremuen balorazioa 7 adierazleen arabera: prezioa, bezeroen atentzioa, eskaintzaren aniztasuna, ordutegi zabalak, 
kalitatezko irudia eta paseatu zein erosketak egiteko hobea izatea. 
6 Iruñeko eta Eskualdeko merkataritza eskariaren ikerketa-I.Erosketa ohituren Ikerketa- 2016-CIESetik ateratako datuak 



 

23 

Azkenik, azalera handietako instalakuntzen inpaktuari7 dagokionez, aipagarria da formatu 
hauetako gastuaren estimazioa merkataritzan gastatzen denaren %41 dela; dena den… 

 Iruñeko bizilagunek eskualdeko gainerako bizilagunek baina gutxiago gastatzen dute azalera 

handietan, konkretuki 14 p.p gutxiago, hortaz, %35eko gastu ratioa izango lukete Iruñeko 

bizilagunek, eskualdeko gainerako pertsonen %49,1eko ratioarekin alderatzen badugu. 

 Iruñeko egoiliarren %49ak ziurtatzen du %30 baino gutxiago gastatzen dutela azalera handietan, 

horietatik %19ak gastuaren %10 baino gutxiago gauzatzen du mota honetako ekipamenduetan.  

 

 

  

 
 
  

                                                            
7 Iruñeko eta Eskualdeko merkataritza eskariaren ikerketa-I.Erosketa ohituren Ikerketa- 2016-CIESetik ateratako datuak 



24 

  



 

25 

 
 

 
2016ko Iruñeko merkataritza eskaintza honako 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.  
 

1 irudia.- Iruñeko txikizkako merkataritzaren parametro sozioekonomiko nagusiak 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ikusi “Iruñeko merkataritza sektoreko Lan Merkatuaren Bilakaera 2012 – 2016” dokumentua eranskinean 
 

 

 

 

 

 

  

2.- Iruñeko merkataritza eskaintza  

MERKATARITZA 
JARDUERA KOPURUA: 

EJZ 2.690 
Alta 

  
LANPOSTUAK 
8.197 kontratu* 

 (bakarrik %10,7 behin-betikoak) 

MERKATARITZA AGA 
588.241 m2 Merkataritza zuzkidura: 3.006 m2 / 

1.000 bizt. 

Merkataritza Dentsitatea: ‰13,7 
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Merkataritza
2.690 EJZko 

altak
%39,1

Ostalaritza 
eta Ostatua
1.094 EJZko 

altak
%15,9

Zerbitzuak
3.095 EJZko 

altak
%45

 

 

 

Iruñeko hiri-ekonomia 2016an honela banatzen da: 2.690 txikizkako merkataritza jardueren 
altak (%39) bizikidetzan ondorengoekin, 1.094 alta ostalaritza eta ostatu jardueren alta, 2.538 
alta zerbitzu jardueratan (%16) eta 557 alta zerbitzu profesionaletan (%45). 
 

10. grafikoa.- Iruñeko hiri-ekonomiaren banaketa 2016 (k.a. eta %) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa 2016 
 
Udal merkataritza parke honetan Nafarroako guztizko eskaintzaren %41,5a biltzen da8 . 
Horrek suposatzen du bere pisu demografikoan 11 puntu portzentualetan gailentzen dela, Foru 
Erkidegoko guztizkoaren gainetik. 
 

  

                                                            
8 6.480 jarduera Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbila Bultzada Plana  2017 - 2020 

2.1.- Iruñeko hiri-ekonomiako zenbaki handiak 2016 
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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, -%2koa 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa 2011 eta 2016 
 
 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 
Iturria: Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa 2011 eta 2016 

 

2.2.- Iruñeko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 

1.116 1.094
1.050

1.100

1.150

2011 2016

2011-2016 bilakaera:  
-%2,0 

(-22alta EJZn) 
 

2.749
3.094

2.000

3.000

4.000

2011 2016

2011-2016 bilakaera:  
+%12,5 

(+345 alta EJZn) 
 

 

3.046

2.690

2.500
2.600
2.700
2.800
2.900
3.000
3.100

2011 2016

2011-2016 bilakaera:  
-%11,7 

(-356 alta EJZn) 
 

Iruñeko 
merkataritza 

dentsitatea 2016: 
‰13,7 

 

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

11. grafikoa.- Zerbitzu jardueren EJZ alta 
kopuruaren bilakaera 2011 – 2016 (k.a. 

eta %) 

12. grafikoa.- Ostalaritza/ostatu jarduera 
kopuruaren bilakaera2011 – 2016 (k.a. 

eta %) 
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IRUÑEAN BIZI IZANDAKO MERKATARITZA BILAKAERA (-%11,7) 
konparatiboki… 
 
Azaldutako zifrek agerian uzten dute Iruñeak bizi izan duen beherakada Euskal Autonomia 
Erkidegoko beste hiru hiriburuek bizitakoa baino handiagoa izan dela: Bilbo: -%9,4, Donostia: -
%8,7 eta Gasteiz: -%5,8. Beherakadaren zifra hori aldi berean, Nafarroako Komunitate Foralaren 
guztizkoa baino handiagoa da (-%2,8). Honako hau, azkenengo hirurtekoan, EAE (-%7,6), 
Aragoin (-%7,3) eta Errioxan (-3,2) baino gutxiago murriztu da.  

 

Aurreko datuak kontutan hartuta, Iruñeak Nafarroako (‰10,1) eta Gasteizko (‰11,4) bataz 
besteko merkataritza dentsitate globalak baino handiagoa izaten jarraitzen du (‰13,7); puntu 
bakar bat faltako litzaioke Bizkaiko hiriburuko mailara iristeko, ‰14,8ra hain zuzen ere. Gertuko 
inguru geografiko honetatik, Donostia da merkataritza dentsitate handiena duena, ‰15,5eko 
dentsitatea alegia.  

 
7. taula.- Iruñeko eta euskal hiriburuetako merkataritza jardueren EJZ alta kopuruen 

bilakaera 2011– 2016 (k.a. eta %) 

EAE eta Nafarroako hiriburuak 2011 2016 Bilakaera  
2011 - 2016 

Merkataritza dentsitatea 
2016 

1. Bilbo 5.601 5.074 -%9,4 ‰14,89 
2. Donostia  3.061 2.794 -%8,7 ‰15,510 
3. Gasteiz 2.916 2.746 -%5,8 ‰11,411 
4. Iruña 3.046 2.690 -%11,7 ‰13,712 

Iturria: Eustateko Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa 
2011 eta 2016  

 
8. taula.-Nafarroako eta “gertuko” Autonomia Erkidegotako txikizkako merkataritzako 

EJZ alta kopuruaren bilakaera 2011 – 2016 (k.a. eta %) 

Autonomia Erkidegoak 2011 2016 Bilakaera 
2011 - 2016 

Merkataritza 
dentsitatea 

2016 
1. Euskal Autonomia 

Erkidegoa 29.154 26.926 -%7,6 ‰12,413 

2. Errioxa 5.587 5.411 -%3,2 ‰17,114 
3. Aragoi 12.853 11.909 -%7,3 ‰9,115 
4. Nafarroa 6.479 6.300 -%2,8 ‰10,116 

Iturria: Enpresen Direktorio Zentrala (DIRCE) eta Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa 2011 eta 
2016  

SEKTOREKA AZTERTUZ… 
 
Iruñeko %11,7ko merkataritza parkeko beherakada globala, 2011-2016an bizi izandako enpresa 
parkeko adar komertzial guztietako atzeraldi prozesuaren ondorioa da. Dena den, beherakada 
hau ondorengoek izandako atzeraldiekin dago batez ere loturik:  

                                                            
9 Bilboko biztanleria 2016: 342.481 
10 Donostiako biztanleria 2016: 180.179 
11 Gasteizko biztanleria 2016: 241.451 
12 Iruñeko biztanleria 2016: 195.650 
13 Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria 2016: 2.171.886 
14Errioxako biztanleria 2016: 315.794 
15Aragoiko biztanleria 2016: 1.308.563 
16Nafarroako biztanleria 2016: 640.647 
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 Etxeko artikuluak (-%23,0), krisi ekonomiko orokorrarengatik eta etxegintza 

geldialdiagatik, bereziki, kaltetutako azpisektorea; 2011 eta 2016 artean 92 jarduera 
komertzial galdu zituen guztira.  
Auzokako galera garbien irakurketa17: 28 Zabalgunean, 24 Alde Zaharrean, 13 
Arrotxapean, 12 Donibanen, 11 en Mendebaldea eta Ermitagañan eta 7 Milagrosan 
 

 Jantziak eta oinetakoak (-%16,2), sektore honetan gutxiago gastatzen da, baina jantzi 
edo eta arropa kopuru berdina erosten jarraitzen dute (normalean modan dauden prezio 
baxuagoko arropak izaten dira), 2011-2016 artean 107 merkataritza jarduera galdu 
zituen sektore honek Iruñean.  
Auzokako galera garbien irakurketa18: 41 Alde Zaharrean, 18 Iturraman, 14 
Zabalgunean, 10 Donibanen eta 8 Arrotxapean 

 
9.taula.- Iruñeko txikizkako jardueren EJZ alta kopuruaren bilakaera 2011-2016 jarduera 

adarren arabera (k.a. eta %) 

 2011 2016 
Bilakaera 

2011 - 2016 
% k.a. 

Elikadura, edariak eta tabakoa 921 857 -%6,9 -64 
Drogeria, lurrindegia, farmazia eta belar-denda 336 305 -%9,2 -31 
Etxeko ekipamendua 400 308 -%23,0 -92 
Ekipamendu pertsonala 660 553 -%16,2 -107 
Besteak 729 667 -%8,5 -62 
Guztira 3.046 2.690 -%11,7 -356 

Iturria: Elaborazio propioa 2011 eta 2016ko Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketatik abiatuta  

 

ESPAZIOAREN ARABERA… 

 
Iruñeko merkataritza parkea hirigintza logika desberdinetan banatzen da, horiek aldi berean 
errealitate desberdinetan banatzen direlarik daukaten merkataritza pisuaren arabera:  
 
a) Merkataritza Erdigunea: Zabalgunea eta Alde Zaharra 

(‰30 baino gehiagoko merkataritza dentsitateak; udalerriko guztizko 

merkataritza jardueraren %40a biltzen dute) 

 
Iruñeko Zabalguneak eta Alde Zaharrak hiriko merkataritza jardueren %40,5 (1.089 merkataritza 
jarduera: 694+395) biltzen dute Nafarroako hiriburuko erdialdeko merkataritza gunea osatuz, 
hauen dentsitate komertzialak ‰30 baino altuagoak izanik (‰39,3 Zabalgunearen kasuan). 
 
Iruñean merkataritzak duen pisua batez ere ekipamendu pertsonalaren merkataritza adarrak 
(beste auzo eta herrietako jendea erakartzen duten produktu konparatiboez osatuak) duen 
garrantziaren ondorioa da, honek eskaintzaren ia %70 biltzen baitu (%62,9).  
                                                            
17 5 jarduera baino gehiagoko galera garbiak  
18 6 jarduera baino gehiagoko galera garbiak  
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Horrela, Zabalguneak 265 arropa, oinetako eta osagarrien merkataritza jarduerak ditu, guztizko 
eskaintzaren %38a. Horien artean, beste hiriburutan kokatzen diren izen oneko marka ospetsuak 
aurki ditzakegu. Alde Zaharrean aldiz, profil lokal eta tradizionaleko 118 – merkataritza 
eskaintzaren %30a- kokatzen dira. Hortaz, Zabalgunea eta Alde Zaharra hiriburuko nahiz Foru 
Komunitateko merkataritza eremu nagusienak direla bermatzen da.  
 
Dena den, erdialdeko merkataritza eremu honek duen pisua eta erakargarritasuna ez dira 
nahikoa izan beherakada horri aurre egiteko. Honela, 2011 eta 2016 artean eremu honetan 126 
jarduera komertzial itxi dira (44 Zabalgunean eta 82 Alde Zaharrean, bakoitzaren merkataritza 
parkeko %6,0 eta %17,2ko ordezkaritzarekin hurrenez hurren).  
 
Galera hori bereziki dramatikoa izan da Alde Zaharrean orain dela urte batzuetatik bizi izan duen 
“egoera makala” dela eta. Denbora tarte zabalagoa kontutan hartuta, 20 urte esaterako, bere 
txikizkako eskaintza komertziala (EJZ altak kontuan hartzen baditugu), %44 jaitsi da (1991: 700 
denda; 2001: 517 denda; 2016: 395 denda)19. 

 
b) Hirigunetik gertu eta bizitoki ikuspegitik zein merkataritza ikuspegitik 

kontsolidatuak dauden auzoak  

(‰10 eta ‰15 bitarteko merkataritza dentsitateak; udalerriko merkataritza 

jardueraren %30a biltzen dutelarik) 

 
60-70. hamarkadan eraikiak izanik, Iruñeko merkataritza jardueraren %30a biltzen duten 
auzoak dira ondorengoak: Iturrama (%13,3) + Donibane (%10) + Mendebaldea eta Ermitagaña 
(%6,3); auzoko bizilagunei eta inguruko ekipamenduek erakartzen dituzten pertsonei 
(Nafarroako Unibertsitateko Kanpusa Iturramaren kasuan, ospitalearen eremua, Nafarroako 
Liburutegia eta Filmoteka, Musika Kontserbatorioa Mendebaldean eta Probintziako Auzitegia 
Donibanen) eguneroko merkataritza zerbitzua eskaintzeko gai dira auzo hauek. Biztanleriaren 
ikuspuntutik, zahartze maila altuena duten auzoak dira hauek. 
 
Iturramaren kasuan, merkataritza jarduerak beste auzoetakoak baino “hobeto eusten dio” 
beherakadari (-%1,4), bere dentsitate komertziala handitu delarik (‰15,2ko merkataritza 
dentsitatetik 2011etik 2016an ‰15,8ra pasa delarik). Mendebaldea–Ermitagaña eta Donibaneko 
beherakadak (%20,2 eta %14,1ekoak) EJZn 43 eta 44 alten galera izan dituzte zifra absolututan 
hurrenez hurren, Zabalguneko denda kopuru berdina galtzen dutelarik. 
  

                                                            
19 Alde Zaharreko Elkarteak emandako erreferentziak  
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c) Gainerako auzoak 

(‰5 eta ‰9 bitarteko merkataritza dentsitateak; hiriko merkataritza 

jardueraren %30 inguru biltzen dutelarik) 

 
Hirugarren talde hau, merkataritza dentsitate baxuak dituzten maila desberdineko hainbat auzoz 
dago osatua; zeinek egoera heterogeneoez osaturiko errealitate bat egituratzen duten.  
 
‰8 eta ‰9 inguruko dentsitateak dituztenak Arrotxapea, Etxebakoitz, Sanduzelai eta 
Azpilagaña auzoak dira.  
 
Arrotxapea, Iruñeko biztanleria kopuru handiena eta 227 merkataritza jardueraz osaturiko 
parkea, Alde Zaharraren ondoan kokatua dagoen ongi komunikatutako auzoa da –Alde 
Zaharrean kokatutako Descalzoseko igogailuek ahalbidetzen dute komunikazio hori Eslava 
kalearen bitartez auzoko bizilagunekin. Ibilbide luze eta izaera edo nortasun propioko auzoa da 
Arrotxapea; bere eraikuntza XX. Mende hasierakoa baita, baina aldi berean “gaztea” da: 
Arrotxapeko ehun komertzialak sektoreko guztizkoaren %8,4a hartzen du, ondorengo auzoen 
antzera, 1.000 biztanleko 9 merkataritza jarduerako dentsitate komertziala izanik. Etxebakoitz 
(‰9,3ko dentsitatea bakarrik 47merkataritza jarduerekin) 90.hamarkadaren erdialdean eraikia, 
Sanduzelai -60.hamarkadan- (102 jarduera komertzial eta ‰9,0ko dentsitatearekin) eta 
Azpilagaña (62 merkataritza jarduera eta ‰8,2ko dentsitatearekin). Dena den, azkenengo 
urteotan, Alde Zaharraren ondoren Arrotxapea da termino absolututan merkataritza jarduera 
gehien galdu dituen auzoa (56 jarduera komertzial 2011 eta 2016 urteen artean; bere 
merkataritza parkearen %19,9ko galerarekin); beste hiruen kasuan merkataritza parkeak tinko 
eusten baitio, Azpilagañaren kasuan, gainera, zertxobait igotzen delarik. 

 
Gainerako auzoek merkataritza dentsitate oso baxuak dituzte (‰8 baino baxuagoak) 
 
Horietako batzuk, eraikuntza berriko egoitza edo bizitegi izaerako auzoak dira (Buztintxuri -
sendotze bidean dagoen auzo berria-, eta Mendilorri -90.hamarkadaren hasieran eraikia-, eta 
ibilbide luzeko beste batzuk (Milagrosa -50.hamarkada-, Txantrea – gerraondoan eraikia). Hauek 
guztiak, hiriburuko merkataritza parkean pisu oso txikia duten auzoak dira, Mendillorri eta 
Buztintxuriko auzoetan Iruñeko guztizko merkataritzaren %2a bakarrik aurki dezakegularik (61 
eta 62 merkataritza jarduera dituztelarik hurrenez hurren); Milagrosaren kasuan ehunekoa 
4,6koa da EJZn 123 txikizkako merkataritzaren altekin.  
 
Xehetasun gehiago 2.5 Iruñeko auzokako errealitate komertzialaren inguruko kapituluan  
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14. grafikoa.- Iruñeko txikizkako merkataritza jardueren (EJZ altak) auzokako banaketa 
2016 

 
 
 
 

 

Iturria: Elaborazio propioa 2016ko Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketatik abiatuta  
 

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

2016an jarduera kopuru handienetik txikienera ordenatua  

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 
Iruñea  3.04620 2.690 -%11,7 -356 

 

Iturria: Elaborazio propioa Iruñeko 2011 eta 2016ko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketatik abiatuta 

 

  

                                                            
 

20 Poligonoetan kokatzen diren 33 jarduera barne-hartzen ditu  



 

 

 
 

 

3. mapa.- Iruñeko auzoak merkataritza dentsitatearen arabera     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Iruñeko Elaborazio propioa 2001 eta 2016ko Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketatik abiatuta  

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 rateko merkataritza dentsitatea  

 

11. taula.- Merkataritza dentsitatearen bilakaera 2011-2016 auzoka  
2016ko dentsitate handienetik txikienera ordenatua  
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12. taula.- Iruñeko Merkataritza Erdiguneko eta auzoetako Txikizkako merkataritza jardueren EJZ alten banaketa arloka  

 

  
Elikagaiak, edariak eta 

tabakoa 
Drogeria, 

lurrindegia, farmazia 
eta belar-denda 

Etxeko 
Ekipamendua 

Ekipamendu 
pertsonala Bestelakoak Guztira 

k.a. %b. k.a. %b. k.a. %b. k.a. %b. k.a. %b. k.a. %b. 

MERKATARITZA 
ERDIGUNEA 

1.  Zabalguneak 146 %17,0 54 %17,7 87 %28,2 265 %47,9 141 %21,1 694 %25,8 
2. Alde Zaharra 133 %15,5 25 %8,2 32 %10,4 118 %21,3 87 %13,0 395 %14,7 
Merkataritza 
Erdigunea Guztira 279 %32,5 79 %25,9 119 %38,6 383 %69,2 228 %34,1 1.089 %40,5 

AUZOAK  3. Iturrama 115 %13,40 45 %14,80 53 %17,20 40 %7,20 104 %15,60 357 %13,3 
4. Donibane  90 %10,50 38 %12,50 35 %11,40 42 %7,60 65 %9,70 269 %10,0 
5. Mendebaldea 

eta Ermitagaña 55 %6,40 30 %9,80 13 %4,20 18 %3,30 54 %8,10 170 %6,3 

6. Arrotxapea 80 %9,30 34 %11,10 26 %8,40 26 %4,70 61 %9,10 227 %8,4 
7. Milagrosa 46 %5,40 12 %3,90 14 %4,50 6 %1,10 45 %6,70 123 %4,6 
8. Txantrea 53 %6,20 16 %5,20 14 %4,50 7 %1,30 31 %4,60 121 %4,5 
9. Sanduzelai 43 %5,00 14 %4,60 7 %2,30 5 %0,90 33 %4,90 102 %3,8 
10. Buztintxuri 27 %3,20 6 %2,00 8 %2,60 11 %2,00 10 %1,50 62 %2,3 
11. Azpilagaña 24 %2,80 10 %3,30 9 %2,90 8 %1,40 11 %1,60 62 %2,3 
12. Mendillorri 28 %3,30 10 %3,30 6 %1,90 2 %0,40 15 %2,20 61 %2,3 
13. Etxabakoitz 17 %2,00 11 %3,60 4 %1,30 5 %0,90 10 %1,50 47 %1,7 
Auzoak Guztira 578  %67,5 226 %74,1 189 %61,2 170  %30,8 439 %65,5 1.601 %59,5 

IRUÑA Iruña 
Guztira 857 %100,0 305 %100,0 308 %100,0 553 %100,0 667 %100,0 2.690 %100,0 

Iturria: Elaborazio propioa Iruñeko 2016ko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketatik abiatuta  
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Iruñeko Eskualdeak, 90. hamarkadan hasitako prozesuaren ondorioz (Iruñean izandako lehen 
15.434m2ko Eroski hipermerkatua barne-artzen zuen Iruña Merkatal Zentroarekin), gaur egun 
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– dute, guztira 4.000 lanpostu baino gehiago sortuz, ratioen arabera…  

 ia Iruñeko guztizko ostalaritza eta azalera komertzialaren ¼21 
 gutxienez Iruñean merkataritza sektorean sortutako lanpostuen erdiak22 

 
Kanpoaldeko puntu estrategikotan kokatutako ekipamendu sare garrantzitsu honek -
Zabalgunean kokatuta dagoen El Corte Inglés izan ezik-, hiriari eta Iruñerria osatzen duten beste 
udalerriko biztanleei (Barañain, Burlata, Mutiloa, Zizur, Noain, etab) eskaintzen die zerbitzua, 
hiriguneko merkatal gunera gerturatzeko nolabaiteko sarrera oztopo bihurtzen direlarik. 
 
Azalera komertzial eta tertziario honek, eguneroko ondasunen, nahiz ondasun konparatibo 
ugariren eskaintza bermatzen du. Formatuaren arabera, honela banatzen da:  

 109.134 m2 Merkatal Zentro Handi (Itaroa) eta Ertainetan (La Morea eta Iruña Merkatal Zentroa) 
 25.988 m2 Saltoki Handietan (El Corte Inglés, Iruñeko Merkataritza Erdigunean kokatua) 
 20.461 m2 espezializatutako banatzaile handietan (Leroy Merlin, Brico Depôt eta Decathlon) 
 5.249 m2 Hipermerkatuetan 

 
Konparatiboki, Iruñeko merkataritza ekipamendu handien zuzkidura komertziala nabarmenki 
altua da (458,3 m21.000 biztanleko), Europako beste herrialde batzuekin alderatua ranking-eko 
bigarren postuan kokatzen da (Luxemburgoren atzetik, soilik) eta Gipuzkoako hiriburuko 
zuzkiduraren (336,6 m2 1.000 biztanleko) eta Euskal Autonomia Erkidegoko zuzkiduraren (306,2 
m2 1.000 biztanleko) gainetik ere.  
  

                                                            
21 706.780 m2 Σ Guztira: Elikadura, Edariak eta Tabakoa + Drogeria, Lurrindegia, Farmazia eta Belar-denda+ Etxeko Ekipamendua + 
Ekipamendu Pertsonala + Bestelakoak + Jatetxe, Ostatu eta Taberna Zerbitzua 
22 8.197 erregistratutako kontratu 2016an (7.324 aldi-baterako kontratu eta 873 kontratu finko) 

2.3.- Iruñerriko Merkataritza Ekipamendu Handiak  
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Hortaz, argi geratzen da aurreko kapituluetan azaldutako hausnarketen 

ondorioz, Iruñeko, nahiz Iruñerriko merkataritza ereduak, azkenengo honek 

izandako biztanleria hazkundeaz lagunduta, Merkatal gune Periferikoen 

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 jasangarri 

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 egindakoarenaren 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.  

 15. grafikoa.- Merkataritza zuzkiduren ranking europearra 2016 (m2 AGA/1.000 
biztanleko))23 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Elaborazio propioa Cushman &Wakefield, AECCko Espainiako datuak, Eustateko 2016ko Jarduera 
Ekonomikoen Direktorioa eta Espainiako Merkataritza Zentru eta Parkeen Direktorioa 2016 

 
Eskualdeko ekipamendu handien zuzkidura komertziala altua den arren, saturazio dinamika eta 
sektorearen zahartzaro egoeran aurkitzen da. Egoera horrek, batez ere defentsarako estrategien 
eta asmakuntza berrien erabilpena eskatzen ditu (gaur egun ohikoa da tamaina ertaineko 
merkatal zentroetan egiten ari diren zabalkuntzak, horietako bat Itaroa Merkatal Zentroa izanik). 
Egoera honetan, 3.belaunaldiko Merkatal Zentroak sustatzen ari dira, bere ezaugarri nagusiena 
ostalaritza nahiz esperientzia (ostalaritza lokala, aisialdiko eskaintza tematikoa…) eskaintza 
delarik, on line erosketen igoerari aurre egiteko; azkenengo hau honelako formatuen lehiakide 
zuzena baita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
23 Merkataritza Parkeak, Fabrikazio Zentruak eta Aisialdi Zentruak ez ezik  
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4. mapa.- Iruñerriko Merkataritza Ekipamendu handiak  
 
 
 
 



 

 

13. taula.- Iruñeko eta Eskualdeko Merkataritza Ekipamendu Handien parametro nagusiak (2016) 
 

 Kokapena Zentro mota AGA24 Denda kopurua 
Lanpostuak 

Irekiera/handitzea Merkatal 
Gunea Dendak 

1. Iruña Merkatal 
gunea 

Ipar-
mendebaldea 
Bustintxuri  

Ertaina 25.784 m2 29 
Elikadura lokomotorra:  
 Eroski (15.434 m2) 
Denda naguasiak:  
 Toys “R” Us (3.500 m2) 
 Kiabi (1.290 m2) 
 Icars (800 m2) 
 Merkal Calzados (288 m2) 
 Farmazia (157 m2) 
 Tu Mascota (128 m2) 
 Bedland (89 m2) 
 Camera (84 m2) 
Aisialdia eta Ostalaritza: 
 Café Galería (703 m2) 

21 450 1991 
2000: +2.300 m2 

2. El Corte Inglés Iruñeko 
Zabalgunea 

Saltoki Handia  25.988 m2  1.000 inguru. 2005 

3. Carrefour Pamplona  Barañain 
Etorbidea, z/g 

Hipermerkatua25 5.249 m2  e.d. 2000 

4. Itaroa Merkatal eta 
Aisialdi Gunea 

 Handia26 43.800 m2 99 
Elikadura lokomotorra:  
 Hipercor (9.500 m2) 
Denda nagusiak:  
 Inditex Taldea (4.296 m2) 
 Forum Sport (1.504 m2) 
 H&M (1.426 m2) 
 Sfera (1.369 m2) 
 Merkal Calzados (604 m2) 
 Closet (528 m2) 
 Ambit Casa (480 m2) 
 Springfield (323 m2) 

30 1.000 2004 
Zabalkuntza proiektua (+11 jatetxe + zineen berrikuntza + 

padeleko 11 pista + karting, gimnasioa – spa eta izotz jauregia) 

                                                            
 Iruñeko udal-barrutian kokatutako merkataritza ekipamenduak  

24 Azalera Gordin Alokagarria - Superficie Bruta Alquilable (SBA) 
25 Hipermerkatuan oinarritutako merkataritza galeria  
2640.000 m2 tik 79.999 m2ra bitarteko AGA duten Merkataritza Zentruak  
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 Kokapena Zentro mota AGA27 Denda kopurua 
Lanpostuak 

Irekiera/handitzea Merkataritza 
Zentroa Dendak 

5.  La Morea 
Merkatalgunea 

Galar –  
Iruñeko hegoaldeko 
periferia 

Ertaina28 39.550 m2 107 
Elikadura lokomotorra:  
 E. LeClerc (12.000 m2) 
Denda nagusiak:  
 Primark (3.800 m2) 
 Intersport (1.995 m2) 
 Zara (1.730 m2) 
 C &A (1.550 m2) 
 H &M (1.135 m2) 
 Cortefiel (1.085 m2) 
 Napali (540 m2) 
 Bershka (445 m2) 

54 1.020 2002 
2012: +3.800 m2 

6. Leroy Merlin Galar – Iruñeko 
hegoaldeko periferia 

Brikolaje espezialista 
handia 

10.000 m2  e.d.  

7. Brico Depôt 
Pamplona 

Berriozar – Iruñeko 
ipar-ekialdeko 
periferia 

 Brikolaje espezialista 
handia 

5.755 m2  e.d.  

8. Decathlon  Berriozar – Iruñeko 
ipar-ekialdeko 
periferia 

Kirol espezialista handia 4.706 m2  e.d.  

Guztira   160.832 m2 240 merkataritza 
errotulu 

3.575 lanpostu29  

Iturria: Espainiako Merkataritza Zentro eta Parkeen Direktorioa 2016 eta Iruñeko 2016ko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa  
 

                                                            
27 Azalera Gordin Alokagarria 
28 AGA 20.000tik hasita 39.999 m2--ra arte 
29 Ez dira Leroy Merlin, Brico Depôt Pamplona, Decathlon eta Carrefourrreko lanpostuak kontabilizatzen 
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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 
hurbilekoak edo auzokoak) kontsumitzailearen zahartze profilari, gastuaren 
arrazionalizazio logikari (beharrezkoa denaren erosketa txikiak) eta azkenik, gertutasuna 
nahiz zerbitzu berdina eta pareko prezioa eskainiko duen ereduaren bilaketari 
erantzuten diena. Hurbileko 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 kaltetuenak. 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. 

 
Azkenengo honetan oinarrituz, esan beharra dago:  
 
Iruñeko udalerriak, Comiruña S.A30, enpresa publikoari lotutako 3 Merkatu eskaintzen dituela, 
horietako bi, Santo Domingo Merkatua eta Zabalguneko Merkatua erdiguneko merkataritza 
eremuan kokatuak (Alde Zaharra + Zabalgunea), eta hirugarren bat, Ermitagaña auzoan 
kokatua.  
  

                                                            
30 Comiruña S.A. enpresak, Iruñeko txikizkako udal merkatuen kudeaketa eramaten duen elkartea osatzen du, merkatu bakoitzarekin 
duen kudeaketa eta lotura maila desberdina da. Gaur egun Comiruñak Zabalguneko Merkatua kudeatzen du. 

2.4- Egunerokotasuneko ondasunen eredua: Ekipamendu handi,  
supermerkatu sare hurbila eta udal merkatuen artean 
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5. Mapa.- Iruñeko Udal Merkatuak  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hiru elikagai merkatu hauei lotutako idiosinkrasia benetan ezberdindua suertatzen da, bezero 
segmentu eta tamaina ezberdineko eragin-eremuak dituztelarik, zeinek estrategia eta ekintza 
zehatzak eskatzen dituzten. Santo Domingoko Merkatuan, esaterako, turista segmentuari 
erantzuna emateko ibilbide potentziala existitzen den bitartean, Ermitagañako Merkatuak auzoko 
bizilagunen beharrei ematen die zerbitzu. Bestetik, Zabalguneko Merkatuak, eskaintza 
zabalagoa izanik -59 postu- eskualdean erreferentzia bihurtu daitekeen produktu freskoen 
salmenta puntua suposatzen du, aldi berean Zabalguneko eskaintzarekin batu daitekeena.  
 
Ekintza-lerro zehatzen jarraipena beharrezkoa bada ere, hiru Merkatuen lehia hobekuntzak eta 
dinamizazioak elkarlanerako esparru berriak irekitzen ditu, orain arte 2007ko Iruñeko 
Merkatuetako Marketin Planaren bitartez gauzatu direnak. Plan honek hiru ardatz estrategiko 
ezartzen zituen: I.Ardatza: Elikagai osasuntsuak: kalitatea31, II.Ardatza: hirian integratutako 
Merkatuak: Iruñeko Plaza32 eta III.Ardatza: sasoiko produktu freskoak: aukera33 eta Marketineko 
3 ekintza mota (Promozio ekintzak34, Animazio Ekintzak35 eta Nabarmentze Ekintzak36). 

 

                                                            
31 Iruñeko merkatuek kalitatezko produktuak eskaintzearen aldeko apustua egiten dute eta hiritarren ongizatea hobetzeko lankidetza 
egiten dute.  
32 Iruña hiri irekia eta anitza da eta merkatuek egoiliarren kezkei erantzuten die etxean bezala ondo sentitzeko behar dituzten 
produktuak eskainiz. 
33 Momentu hoberenean, denboraldia et aukerak aprobetxatuz.  
34 Produktu zehatz batzuen edo data batzuetako salmenten ingera sustatzeko zuzenduta  
35. Merkatura bisitari fluxuak erakarriko dituztenak. Gazteei, profesionalei, turistei, umeei eta helduei zuzenduta. Normalean bertara 
hurbiltzen ez direnak edo ezagutzen ez dutenak erakartzeko.  
36 Iruñeko guztizko merkataritzaren barruan posizionatzera zuzenduta. Merkatuek eskaini nahi duten irudia, marka indartzen duten 
ekintzak. Urte osoan zehar mantendu nahi dute oroimena.  

“ENBLEMATIKOA” Santo 
Domingoko Udal Merkatua, hiriko 
Alde Zaharrean Iruñeko 
Udaletxearen ondoan kokatzen den, 
hiriko Merkaturik zaharrena da orain 
dela 140 urte inauguratua (1877). 
Gaur egun, lanean jarraitzen duten 
31 postuz osatua 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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16. grafikoa.- Iruñeko Udal Merkatuetako postu aktiboen kopurua  

 

 
Udal Merkatuek aurre egin beharreko erronkak  

 Mota honetako formatuei, hau da, 3 Merkatuei ospea edo/eta izen ona bermatuko dien “aterki marka” baten 
garapenaren beharra.  

 Gaur egun, Santo Domingoko S.L Merkatuak lehia hobekuntzako proiektu propioak garatzen ditu Iruñeko 
Elikagai Merkatuen Marketin Planaz  

 Honela, konponbide eta estrategia partekatuak eta ekintza-lerro zehatzak mahai gainean jartzea beharrezko 
suertatzen da hiriko merkatu bakoitzarentzat. 

 Santo Domingoko Merkatuaren irisgarritasunaren hobekuntza; sarbide zaila Burgoen Plazatik (oztopo fisikoa 
suposatzen duten eskailerak) eta Plazaren espazioa eta erabilerak berritzeko beharra; gaur egun, Plazak 
Zentraleko37 terraza barne hartzen du.  

 Mañueta kalea balioan jartzea eta “berreskuratze Historikoa”. Santo Domingoko Merkatuaren presentziaz 
gain, dozena bateko –abarketa-denda edo txurro-denda- komertzio tradizionalak eta bultzatu beharreko 
interes turistikoa38 eduki dezaketen hainbat puntu kokatzen dira bertan. Gaur egun, hiriko Mapa turistikoan 
seinaleztatutako ibilbideen parte da.  

 Mañueta Kalea Burgoen Plazarekin lotuko duen Irisgarritasun Planaren garapen beharra.  
 Eskualde osoko konexioa bermatu beharko lukeen Santo Domingoko Merkatuarekiko garraio publiko 

mugatua.  
 “Unzu Biltegi Zaharra” eraikineko birgaitze proiektua: 277 plaza dituen 2.mailako Aterpea + 19 trasteleku eta 

hainbat lokal komertzial beheko solairu eta sotoetan + 10 etxebizitza. 
 Arratsaldeko itxierak –Ermitagañako Merkatuaz aparte- eta ostiraleko arratsaldeko ordutegian lanean 

jarraituko duten postuen falta, nekez gainditu daitekeen inertzia da.  
 Nabaria da on line bidezko produktu freskoen salmenta ibilbide motzeko estrategia dela; Elikagai 

Merkatuetako omnikanalitateak erlazio fisikoaren eta esperientziaren aldeko apustua egin behar du.  
 Etxeko entregaren zerbitzua kontsumitzaileari balio erantsi handia sortzen dioen zerbitzua da.  
 Zabalguneko Merkatuaren barneko berrikuntza aukera bat da lehia hobekuntzarako eta geltokietako 

enpresa-modernizaziorako.  
 Zabalguneko Merkatuko profil dinamizatzaile berria (rolak eta bete beharreko eginkizunak) 
 Desberdindutako eskari segmentuen gaineko lana (familiak, publiko gaztea –Unibertsitateko ikasleak-, 

turistak, ostalaritza, Eskualdeko biztanleria).  
 Iruñeko Turismo Plan Estrategikoan planteatutako lan-ildoetan parte hartzeko aukera (Gastronomia 

produktu lokalen eta “Nafarroako Baratzeko” produktuen sustapena-, Ekitaldiak eta Programazioa –turista 
eta bizilagunentzako ekintza agendaren koordinazio eta aurreikustea). 

  

                                                            
37 Espazioaren okupazioaren ikuspuntutik, hasieran Zentralak planteatutako proiektua anbizio handikoa zen.  
38Sabicas gitarra jolearen jaiotza etxea, 30 eta 40.hamarkadetan burdel arrakastatsua izan zen eta babesleku antiaereoa ere izan 
zen Gerra Zibilean.  
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 Santo Domingoko Udal Merkatuaren eraikina, udal 
jabetzakoa, 1986an berritua izan zen lehenengoz eta 
2004an azkenengo aldiz. Urte honetan, merkatuko 
goiko aldeko hegaletako bat libre utzi zen, bertan erdi 
tamainako azalera bat, Caprabo ezartzeko.  

 2004 urtean, Iruñeko Udaletxearen eta Merkatuko 
postuen arteko Kudeaketa Akordio bat sinatu zen. 
Akordio horren bitartez, merkatuaren kudeaketa 
merkatarien eskuetara igaro zen “Mercado de Santo 
Domingo, S.L” enpresaren eraketaren bitartez.  

 2013. urtean, hiru urtetara aurreikusitako “Erabateko 
Eraldaketa” izeneko proiektua martxan jarri zen. 
Honek, kudeaketa eta estetika berrikuntza suposatu 
zuen merkatua osatzen zuten 12 posturentzat. 
Aurretik egindako (marketin + bezero misteriotsua + 
lizentzien erabilpenerako analisia) Santo Domingo 
Merkatuaren barneko ikerketa batetik izan zen, 
hurrengo pausua, Nafarroako Gobernuko merkataritza 
arloari lehiarako laguntzak eskatzea izan zelarik. 

 2014ko maiatzean, Kafe Antzokiko obrak martxan 
jarri ziren; 1.000 m2 inguru merkatuaren eraikineko 
mendebaldeko hegalean kokatua. Hauek aldi berean, 
aisialdirako desberdindutako 4 kontzeptu desberdin 
batzen dituen 2 solairutan banatzen dira: Kafe 
Antzokia, Zentral Gastro Club, Zentral Sessions 0:00 – 
4:00 eta Zentral Market /Merkatua hileko igande 
batean ospatzen dena (12:00 a 20:00). 

 2015ean, on line salmenta jarri zuten bezeroentzat 
eskuragarri, merkatu-denda birtual baten bitartez. 
Ekimen honek, merkatuko produktu freskoen 
erakusketa, web plataforman jasotzen ziren 
fluktuazioen bilketari egin behar zien aurre. Aldi 
berean, ezaugarri honek zaila egiten du Merkatuko 
erosketari desberdintze balio eta esperimentala 
bermatzea. Entrega zerbitzua horrela, balio erantsi 
garrantzitsua sortzen duen zerbitzua da.  

 Gaur egun, Merkatuan hiru enpresa independente 
desberdinek dihardute: Mercado de Santo Domingo 
S.L., Caprabo (ekialdean) eta Zentral (mendebaldean). 
Merkatuak gainera, Santo Domingo Merkatuko 
Merkatarien elkartearekin egiten du bat. 

  



 

44 

 1949an sortua, Zabalguneko Merkatua edo 
Merkatu Berria Iruñeko merkatuetatik handiena 
da. 

 Bere sorreratik hainbat berrikuntza bizi izan 
ditu, lehenengoa (berrikuntza txikia) 1984an 
izan zen. Geroago, 2004an etxebizitzetako 
teilatuetako obrak gauzatu ziren eta bost urte 
geroago, (2008an) lehendik komun publikoak 
kokatzen ziren lekua eta azkenik 
supermerkatua, azkeneko hau jatetxea 
bilakatuz. 

 Erreforma desberdinak egin diren arren, 
merkatuko instalazioek efizientzia energetikoari 
lotutako gabezia funtzionalak eta espazio-defizit 
garrantzitsuak dituzte. Horren ondorioz, 2018 
urtean 978.578 euroko obrak egitea aurreikusi 
da, eraikineko inpermeabilizazio eta isolamendu 
termikoa, teilapearen aldaketa, efizientzia 
energetikoaren aldeko ekintzak, klimatizaioa eta 
argiztapena eta zoladurako tratamendu berria 
edo espazio berrien sorkuntza (sukalde tailerra 
esaterako) bermatzeko. 13 hilabeterako 
aurreikusitako obrak dira. Aldi berean, Merkatua 
dinamizatuko duen tekniko batentzako bulegoa 
jartzea pentsatu da sukalde tailerraren ondoan. 
Horretaz gain, banaketarako eremua eta 
edukiontzi nahiz hondakinei zuzendutako 
eremua, hauen erretiratze prozesua errazteko.  

 

 

 

 

 Bere sorreran, orain dela 35 urte, 
Ermitagañako Udal Merkatua 
bertako/auzoko bizilagunei zerbitzua 
emateko jaio zen. Hasieran proiektu handia 
izanda, urteak pasa ahala, bere tamaina 
aldatzen (txikitzen) joan da. 

 Merkatuko Galeria Komertziala Comiruña 
izeneko enpresa baten bitartez dago 
kudeatuta, Merkatuko handizkariak barne 
hartzen dituen Ermitagaña Merkatuko 
Interes Ekonomikoko Elkartea.  

 1999tik Caprabo supermerkatua kokatzen 
da beheko solairuan bertan, bakarrik 
enbasatutako produktu freskoak saldu 
ditzakeelarik (baina ez manipulaturikoak 
ezta unean moztuak edo pisura salduak 
ere).  

 Capraboren bertakotzearekin 1999an, 
merkatuaren berrikuntza gauzatu zen, 
postuak modernizatuz eta handituz. 
Horrela, merkatuko postu kopurua 
murriztu eta sukalde tailerra eta bulegoa 
egokitu ziren.  
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2.51.-  Zabalgunea: Iruñerriko Merkataritza Gunea 

 
a) Mugapen geografikoa eta Zabalguneko merkataritza ardatzak 
 
Zabalguneak, Alde Zaharrarekin Iparraldean, Media Luna Parkearekin Ekialdean Arga ibaiko 
Magdalena baratzetara behatokia duelarik, Hegoaldean Lezkairu –auzo hau kota baxuago 
batean aurkitzen da- auzo berriarekin, eta Mendebaldean Gaztelugibel kalea eta Milagrosa 
auzoekin egiten du muga.  
 
Ardatz komertzialak Karlos III. ardatz nagusiarekin eta pareko Paulino Caballero, Francisco 
Bergamín eta Amaia Kalea, nahiz hauen paraleloekin (El Corte Inglesen elkartzen diren Lizarra 
eta Gartzia Ximenez kaleak) daude lotuak. Nafarroa Beherea Etorbideak Zabalgunearen 
lehenengo zatia eta marka multinazionalen arteko hesia suposatzen du, merkataritza tradizional 
edo/eta marka-anitzekoa ezarria dagoen eremu batean. 
 

 

2.5.-  Iruñeko auzokako merkataritza errealitatea 
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6. mapa.- Iruñeko Zabalguneko merkataritza ardatzen mapa 

ETORKIZUNEKO PSIS SALESIANOS 

ZIUDADELA 
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b) Hirigintza aurrekariak  
 

Zabalguneak, lehen eta bigarren Zabalgunea barne hartzen ditu.  
 Lehenengo Zabalgunea XIX. mende bukaeran hasi ziren eraikitzen Vínculo Plaza, Navas de 

Tolosa, Yanguas y Miranda, Rozalejoko Markesaren kalea eta Aita Moret kaleek hartzen dituen 
eremuan. Lehenengo eraikuntza hori, Ejertzitoak egindako zesio bati esker egin zen, Iruñeak 
harresitua jarraitzen baitzuen. Garai hartan, 5 etxadi bakarrik eraiki ziren.  

 Bigarren Zabalgunea XX. mendeko lehen erdian hasi ziren eraikitzen, momentura arte arrazoi 
estrategikoak zirela eta oso-osorik jarraitzen zuen Iruñeko harresiaren zati bat eraistearen 
ondorioz.  

 
Auzo berriko diseinua, XIX. mendeko Bartzelona bezalako Zabalgune handietan oinarritu zen. 
Dena den, hasieran Iruñeko Zabalgunerako 65x70 metroko tamainako etxadiak (beste etxadiekin 
alderatuta tamaina dezente txikiagokoak) diseinatu zituzten.  
 
Auzoa nahiko uniformea dela baiezta daiteke plaza eta parkeak (Gurutze Plaza, Askatasun 
Plaza eta Baluarte Plaza) bezalako espazio publiko gutxiz osatutako egiturarekin. Dena den, 
sakabanatze eremua dela ere esan daiteke Gaztelugibel bere mugetako bat izanik, Media Luna 
parkeak bestetik, Argako ibai parkeranzko begiratoki moduan jarduten duelarik.  
 
Egitura ordenatu eta uniforme hori Nafarroa Beherea Etorbideak mozten du (diseinu ortogonal 
hori ebakiz) mendebalde-ekialdeko Ardatzean. Nafarroa Beherea Etorbidea zirkulazio dentsitate 
handiko eta tamaina handiko bidea izateak (hiru errail norabide bakoitzean gehi erdibitzaile bat) 
Zabalgunearen Iparreko zatia, Alde Zaharretik gertuena dagoena, eta Hegoaldearen arteko 
mozketa (Askatasun Plazaren noranzkoan) du ondorio. Honek, Zabalguneko kaleetako 
oinezkoen jariakortasunean izugarrizko eragina du, baita Karlos III.aren kalean ere, Zabalgune 
osoko oinezkoen ardatz garrantzitsuena. 
 
c) Eraikin tipologia eta izaera sozioekonomikoa 
 
Eraikin tipologiari dagokionez, Zabalguneetako forma angeluzuzeneko etxebizitza kolektiboko 
etxadi klasikoak dira nagusi. Horiek izanda ere Zabalguneetako eraikin mota nagusienak, badira 
ere familia bakarreko etxebizitzen multzoak Media Luna Parkearen inguruan, edo/eta 
gerraondoko bloke tipiko irekiak Tafalla Zeharkalearen inguruan.  
 
Zabalgunea eraiki zeneko momentu historikoa dela eta, etxebizitza bloke gehienak ez dute 
aparkaleku plaza propiorik, hori, erakargarritasun puntu bezala gainjartzen duen trafiko 
dentsitatearekin lotuta (Iruñeko mugak gainditzen dituena), aparkaleku kopuruen nolabaiteko 
defizita suposatzen du zonaldeko egoiliarrentzat.  
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Auzoko biztanleria, biztanleria nahiko zaharkitua da. Zentzu honetan, zaila egiten da familia 
gazteak Zabalgunera erakartzea, batez ere eremu honetako etxebizitza prezioa eta aparkaleku 
arazoak direla medio.  
 
Bada Zabalgunean ere egun osoan zehar, eguneroko jarduera egonkorra bermatzen duen 
hezkuntza eskaintza zabala; Haur hezkuntzatik hasita, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara 
arteko hainbat zentro. Zentzu honetan, aipatu beharra dago, salesianos zentroa ordezkatuko 
duen etxebizitza kolektiboen proiektua. Horrek, inguruko biztanleriaren eta azalera 
komertzialaren hazkundea ekarriko duelarik.  
 
d) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera 

 
Zabalgunea paseo, aisialdi eta erosketetarako tamaina egokia duen eremua da. Bigarren 
Zabalgunea da komertzialki sendotuena dagoen Iruñeko zonaldea. Gaur egun, bai bertako 
bizilagun bai Eskualdeko bizilagunentzat erreferentzia puntu garrantzitsua bihurtu da. Lehenengo 
Zabalguneak, garrantzia txikiko eremua izanda, merkataritza jarduera baxuagoa dauka, izan ere, 
azalera mugatuko eremu bat izateaz gain, erakunde ofizial eta dotazionalen egoitza da.  
 
Globalki, Zabalguneko hiri-ekonomiak 694merkataritza jarduera, 663 zerbitzu eta profesional 
jarduera eta 185 ostalaritza eta ostatu jarduera izanda, ez da eremu komertzial homogeneotzat 
kontsideratzen. Nafarroa Behereko Etorbideak suposatzen duen mozketa dela eta, eremu 
komertziala bi espazio desberdindutan banatzen da: Alde Zaharretik gertuena dagoen 
Iparraldeko aldea, hau da, Eskualde osoan eragina duen Hiriguneko Merkataritzaren erdigunea 
edo udalerriaz gaindiko erakar-gune puntua, bertan ezartzen diren markak ezagunak direla eta. 
Bestetik, Hegoaldeko eremu zabala aurkitzen da, maila komertzial handiarekin baina trakzio 
txikiagoarekin (Merkatua ere bertan kokatzen da). Azken honek, mota desberdineko zerbitzuen 
dosi altu batekin (osasun zerbitzu pertsonalak, estetika/edertasuna, enpresa zerbitzu eta zerbitzu 
profesionalak, etab.) partekatzen du inguruko fatxada komertziala.  
 
Hortaz, Zabalguneak marka eta frankizia handien okupazioa bizi izan du bere fatxadetan 
azkenengo urteetan, batez ere, Karlos III.aren Etorbidearen inguruan, “gentrifikazio” 
komertzialaren prozesuari lotuta. Hala ere, txikizkako merkataritzaren jarduera %6 (-44 
txikizkako merkataritza jarduera) jaitsi da globalki, batez ere etxeko ekipamenduaren 
merkataritza jarduerak izan duen galera dela eta (-28 jarduera komertzial).  
 
Bestetik, zerbitzuak, lokal askoren jabe bihurtu dira (hortz klinikak, erreformak, sukaldeak, 
arkitektura eta diseinu estudioak, ortopediak, ile apaindegiak, etab.; batez ere ipar eremuan) 
“zerbitizazio” prozesu osagarri batean.  
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Zifretan, zerbitzu eta profesionalen kopurua %28 hazi da 2011-2016 bitartean, Zabalguneko hiri-
ekonomia osatzen duten establezimendu guztien %43 izanik.  
 
Bada gainera, ostalaritzaren presentzia hasiberri eta gorakorra, parke komertzialeko %12ko 
partaidetza duelarik.  
 
Bertan kokatutako merkataritza eraikin enblematikoena, Lizarra 9 helbidean ezarritako El Corte 
Inglés saltoki handia da; bere inguruko merkataritza bizitasunari (gertuko merkataritza lokalak) 
mesede handirik egiten ez diona, optimizazioari alegia.  
 
Orreaga Etorbidean aurkitzen da Vasco Navarra eraikin zaharra. Badirudi, bertan ezarriko dituela 
Zarak bere marka komertzial guztiak (emakumea, gizona eta umeen moda). Honek, Gartzia 
Ximenez eta Orreaga Ardatzen oinezkoentzako merkataritza bokazioa sendotuko du. 
 
Bertan kokatzen da ere, Iruñeko Merkatu garrantzitsuena (Amaia 15 kalean kokatutako 
Zabalguneko Merkatua), etxalde oso bat hartzen du bere baitan erakargarritasun foku 
garrantzitsua izanik. 
 
Azkenengo urteetan ere nabaria da supermerkatu urbanoen eta martxan dauden proiektuen 
hazkundea (2 Dia%, 2 Caprabo, 2 Carrefour Express, 1 Carrefour Maket, 2 Eroski, El Corte 
Ingleseko Supermerkatua eta 4 BM), urriak izanik aurreko urteetan Eskualdean azalera handiko 
ekipamenduak ezarri zirenean. 
 
Azaldutako merkataritza paisaia, Merkataritzak Udalerriko Erdiguneko bigarren esparru 
komertzialarekin muga egiten duelako osatzen da. Muga hau nabarmena da batez ere Sarasate 
Pasealekuan; honek duen konfigurazioagatik (errepideak bi aldetan eta altxatutako lorategi 
zentralaren ezaugarriak, hesi moduan ezarritako elementu altuak direla eta), Zabalgunea eta 
Alde Zaharreko trantsizio bidea errazten ez duen espazio ez jarraitua da.  
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Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

 
e) Oinezkoentzat egitea eta mugikortasun prozesuak  
  
Karlos III.aren Etorbidea 2000.urtean oinezkoentzako bihurtu zen. Horrek, gaur egun mantentzen 
den Zabalguneko zirkulazioaren antolaketa ahalbidetu zuen. Nafarroa Behereko Etorbidearekin 
batera zirkulazio ardatz garrantzitsuena izan da, oinezkoentzako prozesu horrek trafiko 
dentsitate hori Amaia bezalako kaleetara desbideratu zuen; gaur egun ibilgailu kopuru handia 
jasotzen duelarik, baina bigarren mailako tamaina eta ezaugarriekin.  
 
Parking zuzkidura nahikoa dela esan daiteke, Karlos III.aren parkinga, Nafarroako Blanca 
Plazako Parkinga, autobus geltokiko Parkinga, Kongresu Jauregia eta Baluarte Auditorioko 
Parkinga, El Corte Ingléseko Parkinga eta Karlos III.aren Ardatz komertzialaren ondoan 
Gazteluko Plazan eta Zezen Plazan kokatutako Parkingak.  
 
Badira ere oinezkoentzat egite partzial batzuk, esaterako: Tafalla kalea edo Orreaga eta Gartzia 
Ximenez Etorbideetako oinezkoentzako egiteak, Karlos III.a etorbidearekiko perpendikularrak eta 
azken honekin lotuta beste ardatz komertzial bat sortuz El Corte Inglesi lotuta. Azalduta bezala, 
Orreaga Etorbidean kokatzen da Vasco Navarra eraikin zaharra. Badirudi Zarak bertan ezarriko 
dituela bere marka garrantzitsuenak (emakumea, gizona eta ume moda), ardatzeko bokazio 
komertziala sendotuz.  
 
Villavesa garraio sareak ia guztiz zeharkatzen du Zabalgunea, horregatik da diferentzia 
handiarekin, Iruñean hoberen konektatua dagoen auzoa, bai gainerako auzoekin, baita 
Eskualdeko herriekin ere.  

15. taula.- Zabalguneko hiri-ekonomiaren bilakaera 
2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, zerbitzuak) 

 

EJZko altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza  738 694 -%6,0 
Ostalaritza  189 185 -%2,1 
Zerbitzuak 518 663 +%28,0 
Guztira 1.445 1.542 +%6,7 

 

Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 147 147 %0,0 
Merkataritza Mistoa 15 12 -%20,0 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-dendak 58 54 -%6,9 

Etxeko Ekipamendua 129 101 -%21,7 
Ekipamendu Pertsonala 277 263 -%5,1 
Aisialdia eta Kultura 81 85 +%4,9 
Bestelako txikizkako Merkataritza 21 23 +%9,5 
Ibilgailuak eta erregaiak 10 9 -%10,0 
Guztira 738 694 -%6,0 

 

185 (%12)

663 (%43) 694 (%45)

0
200
400
600
800

Ostalaritza eta
ostatua

Zerbitzu eta
profesionalak

Merkataritza

14. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011 - 2016 

17. grafikoa.- Zabalguneko hiri-ekonomiaren egitura 2016 
(k.a. eta %) 
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2.5.2.-  Alde Zaharra: Merkataritza Gune Zaharra eta gaur 
egungo turismo eta ostalaritza mugarria 

 
a) Mugapen geografikoa eta Alde Zaharreko merkataritza eta ostalaritza 

Ardatzak  
 
Iruñeko Alde Zaharra hiriaren erdigunean kokatzen da, hiriburuaren gehiengoa eta Iruñerria 
ezartzen den mesetaren gainean alegia. Iruñeko Alde Zaharra Iruñerriko bizilagunen topaleku 
izateaz gain, Nafarroako itu turistiko nagusienetako bat da baita ere. 
 
Ia guztiz oinezkoentzako eta ostalaritza negozioen irekierarako erakargarritasun handikoa – 
azkenengo 8-9 urteetan 70 jarduera inguru ezarri dira, gaur egungo hiri-ekonomiaren %28a 
izanik- eta erreferentziako eremua da honako hau. Honako joera hau, hurbileko beste jarduera 
batzuen okupazioarekin batera, -apartamentu turistikoekin areagotzearekin batera-, hiri 
desberdinetako Alde Zaharretan gertatzen ari dena, merkataritza garapen jasangarri baten 
kaltetan. 
 
Zentzu honetan, azaldutako zeharkako problematika komunaz haratago, Gazteluko Plazak bi 
eremu bereizten ditu:  

 Ekialdean, San Agustin, Estafeta Zezen plaza ondoko zeharkako Ardatzak kokatzen dira. Ardatz 
hauek, ostalaritza intentsitateaz gain, souvenir tipikoen denden jarduerak ere jasan behar dituzte, 
kalitatezko merkataritza konparatiboaren izaerarekin bat egiteko zaila alegia.  

 Mendebaldean aldiz, profil desberdineko eremua aurkitzen da merkataritzarentzako erosotasun 
handiagoarekin, etorkizunarekiko apustu bera eginez. Konkretuki, ondorengoak dira Iruñeko Alde 
Zaharreko Ardatz komertzialak: Zapatería, Comedias, Pozo Blanco, Txapitela eta Kale Nagusia. 
Kale hauek, lokal komertzial anitzak mantentzen badituzte ere, elikagaien inguruan 
espezializatutako merkataritza jarduerak (139) eta ekipamendu pertsonalekoak (105 jarduera39) 
dira nagusi. Dena den, nabarmena da lokal hutsen presentzia Kale Nagusian (16 lokal huts) eta 
Zapatería Kalean (15 lokal huts40). 

                                                            
39 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena 
40 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena 
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7. mapa.- Iruñeko Alde Zaharreko merkataritza eta ostalaritza ardatzak  
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b) Hirigintza aurrekariak  
 
Bere jatorriaren ondorioz (Navarrería hiria, San Cernineko burgoa eta San Nicolásen Biztanleria, 
1423ko Batasunaren Pribilegioaren bitartez sortu zen hiri bateratua), egitura aberats eta 
heterogeneoa duen Alde Zaharra da. Erdi Aroko diseinua duten kale estuak eta Iruñearen 
harresi izaeraren ondorioz ezartzen diren eraikin altuek, eskala txikiko espazio eta txoko ugari 
sartzen dituzte, hauek erosketetarako eta paseorako espazio egokia bihurtzen delarik.  
 
Hala ere, eremu honetarako sarrera (San Migel edo Comedias kaletik Sarasate Pasealekua edo 
Gazteluko Plaza zeharkatuz edo/eta iparraldetik Arrotxapea auzoarekin lotura ezartzen duten 
igogailuen bitartez) ez da komertzialki nabarmena.  
 
Honela, gaur egungo Alde Zaharraren eta Zabalgunearen arteko lotura ez da erraza, Sarasate 
Pasealekua eta Karlos III.aren kalearen lehenengo zatiko ezaugarriak direla eta:  

 Merkataritza jarduera baxuko bulebarra da gaur egun Sarasate Pasealekua, bere diseinu eta 
egiturak ez baitute Zabalgunea eta Alde Zaharraren arteko igarotze erraza ahalbidetzen, 
pasealeku hau sarrera oztopo garrantzitsua bihurtuz.  

 Karlos III.aren kalearen lehen zatia, Gazteluko Plazatik gertu, jarduera komertziala hozten duen 
erakunde ofizial eta bulegoz josia dago. Dena den, ez da masa komertzial garrantzitsua jasotzen 
duen eremua.  
 

Alde Zaharrean, garapenean dauden hirigintza-jarduerak edo jarduera garrantzitsuenak 
honakoak dira:  

 Santa Ana Plazaren berrikuntza; 80.hamarkadan pentsatzen hasitako proiektu honek, Alde 
Zaharreko kaleen diseinu estuari nolabaiteko irtenbidea emango dio eremu publiko handi bat 
sortuz. 

 Burgoen Plaza eta Ajos Plazaren birgaitzea, gaur egun plaza inguratzeko erabiltzen ez den 
eremua da, bere degradazioa suposatu duena.  

 
 

c) Eraikuntza tipologia eta izaera sozioekonomikoa 
 
Alde Zaharreko eraikuntza tipologia nagusia kale arteko etxebizitza kolektiboko eraikuntzak dira. 
Erdi Aroko loteen ondorioz sortutako hormate estuko etxeek osatzen dute. Bereizgarri honek 
egiten du kasu askotan etxebizitzek higiene eta bizigarritasun arazoak edukitzea gaur egungo 
etxebizitza baldintza minimotarako –Jarauta eta Descalzos bezalako ardatzen berrurbanizaziora 
lotuta dagoena-. Problematika horretaz gain, eraikin hauek irisgarritasunerako arazo handiak 
dituzte, igogailuen faltan baitaude. 
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2001 urtean Iruñeko Udalak Alde Zaharreko “Babes eta Barne Erreformarako Plan Berezia” –
“Plan Especial de Protección y Reforma Interior” (PEPRI)- onetsi zuen hiri egitura eta egitura 
arkitektonikoa mantendu eta ingurumen balioak sortzeko. Plan Berezi honek, Barruko 
Erreformarako Plana izanda, partzelazio eta bilbearen aldaketa puntualak aurreikusten ditu 
ondokoak lortzeko: planteamenduaren helburuen betetzea errazteko, lurraren kudeaketa, interes 
orokorreko zuzkidura publikoak lortzeko eta higiene-osasun baldintzak nahiz eraikinen 
bizigarritasuna (birgaitze edo ordezkapenaren bitartez) bermatzeko.  
 
Alde Zaharreko PEPRIa indarrean sartu zenetik, bertako ingurumen eta etxebizitza kalitatea 
nabarmenki hobetu dira. Etxebizitzen irisgarritasunaren birgaitzerako diru-laguntzek ere hobetu 
dituzte eraikin askoren osasun-higiene baldintzak; honek epe luzean bizilagunak Alde Zaharrean 
bizitzeko apustua egiteko aukerak handitzen ditu, etxebizitzen eta eraikinen baldintzak direla eta 
bertatik alde egin beharrean. 
 
Hortaz, gaur egun errealitate sozio-demografiko desberdinduak aurki ditzakegu Alde Zaharrean: 
alde batetik, deprimitutako eremuak (Jarauta, Descalzos) eta bestetik berritutako etxebizitza edo 
eremuak (Pozo Blanco, Zapatería, Gazteluko Plaza...).   
 
d) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Aurrez ikusita bezala, ostalaritzaren presentzia oso nabaria da eremu honetan: guztira 211 
ostalaritza jarduera neurri handi batean, 7.mapan adierazitako ostalaritza ardatzetan –Estafeta, 
San Agustín, Calderería, Mercaderes, San Nikolas -, hirugarren mailako sektorearen %28 
suposatzen dutelarik. Honek, kaleak arakatu eta bizitzeko modua erabat aldatu du, ardatz 
batzuetako bizilagunen bizi-kalitatea okertzearekin batera.  
 
Aitzitik, zerbitzuen sektoreko presentzia –Zabalgunean zabalduago dagoena- kasu honetan 
askoz mugatuagoa da (%20 suposatzen duten 153 zerbitzu jarduera). 
 
Merkataritza sektoreak inguruko hirugarren mailako jardueren erdia hartzen badu ere (395 
jarduera komertzial, Donostiako Alde Zaharreko 301 jarduerekin alderatuz), krisiaren ondorioz 
eragin krudela jasan behar izan du merkataritzak: 90.hamarkadan 700 merkataritza jarduera 
izatetik, Alde Zaharra 400 txikizkako merkataritza jarduera edukitzera pasa da. Honek 
merkataritzaren kaltetan, beste formatuen aldeko efektua eragin du; kanpoaldeko ekipamendu 
komertzial eta Zabalgunean kokaturiko marka handien alde hain zuzen.  
 
  



 

55 

Azken urteotan, Alde Zaharreko merkataritzak bide beherakor horretan jarraitzen du, 2011 eta 
2016 artean 80 jarduera komertzial baina gehiago (-%17,2) galduz, batez ere ekipamendu 
pertsonalaren adarrean (txikizkako merkataritza jardueraren adarrean EJZko 41 alten itxiera 
suposatzen duen %38 baino galera handiagoarekin) eta etxeko ekipamenduan (%28ko jaitsiera 
24 merkataritza jardueren galera garbiarekin); hortaz, hiriko eta Iruñerriko merkataritza 
erreferentzia egungo egoera oso makalean geratu da.   
 
Gaur egun, merkataritzako bezeroen %76-82 inguru Iruñetik dator, horietatik %30 iparreko 
eremutik eta % 18-24 Alde Zaharreko bizilagunak direlarik.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. taula- Alde Zaharreko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
 2011-2016 

Merkataritza  477 395 -%17,2 
Ostalaritza  218 211 -%3,2 
Zerbitzuak 176 153 -%13,1 
Guztira 871 759 -%12,9 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

 

Alde positiboan, azken urteetako turismoaren bilakaera positiboak, parametro jasangarrien 
kudeaketaren barruan, bide berriak irekitzen ditu. Alde Zaharra aldi berean, hiriko eremu 
enblematikoena da “San Ferminen garaian eta San Ferminak ez direnean ere”. Bertan kokatzen 
da turismo bulegoa, hiriko kultura eta monumentu ondarearen zatirik handiena –Udaletxea, 
Condestable Jauregiko auzo-etxea berritua, Santa Maria Katedrala, San Fermineko Kapera, San 
Nikolas Eliza, San Saturnino Eliza… – eta aldi berean, Donejakue Bidea egiten duten erromesen 
pasuko eta egonaldirako puntua da.  
 
 
 

211 (%28)
153 (%20)

395 (%52)

0

100

200

300

400

500

Ostalaritza eta
ostatua

Zerbitzu eta
rofesionalak

Merkataritza

Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 139 139 %0,0% 
Merkataritza Mistoa 10 10 %0,0% 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia eta Belar-denda 33 25 -%24,2 
Etxeko Ekipamendua 63 39 -%38,1 
Ekipamendu Pertsonala 146 105 -%28,1 
Aisialdia eta Kultura 68 62 -%8,8 
Bestelako txikizkako Merkataritza 15 12 -%20,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 3 3 %0,0 
Guztira 477 395 -%17,2 

 

18. grafikoa.- Alde Zaharreko hiri-
ekonomiaren egitura 2016 (k.a. eta %) 

16. taula.- Jardueren bilakaera adarka 2011 - 
2016 
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Publiko mota hauei zuzendutako (lurreko produktuak, souvenirrak…) establezimenduen 
garapenari mesede gehien egin dion errealitatea da azaldutakoa. Honek era berean, tradizio 
luzeko denda enblematikoen bultzadari eta urte osoan ospatutako –Iruñeko edo kanpoko 
jendearentzako- ekitaldien antolakuntzari (Erdi Aroko Merkatua, Gabonetako Merkatua, Liburu 
Azoka…) lagun diezaioke. 
 
e) Oinezkoentzat egitea eta mugikortasun prozesuak  
 
Alde Zaharrerako sarbidera eta inguruko aparkalekuan irisgarritasunera bideratu dira azken 
esku-hartzeak hiriko Atsegin egiteko Planaren bitartez gauzatuak. Plan honek, garraio 
publikoaren gertutasuna eta ziklistaren eta oinezkoen protagonismoaren aldeko apustua egin du, 
ahala ibilgailu propioaren erabilera murrizteko (%54 oinez iristen da, %29 ibilgailu pribatuan eta 
%11 garraio publikoaren bitartez). Esku-hartze honek trafikoa km 1era eraman eta eremu 
urdineko 700 plaza eremu berde edo bizitegi bihurtu ditu.  
 
Alde Zaharrak, errotaziodun lurrazpiko parking pribatuen gutxi gora beherako 1.900 plazako 
edukiera duen parking41 azalera du. Edukiera hori, nahikoa kontsideratzen da; Aduanako Zokoa: 
118 plaza errotazioan (2,25€/1.orduan), Gaztelu Plaza: 452 aparkaleku errotazioan 
(2,28€/1.orduan), Zezen Plaza: 440 aparkaleku errotazioan (1,07€/1.orduan) Baluarte: 900 plaza 
(2,2€/1.orduan). Donostiako eremu komertzialeko tarifarekin (2,38€/1.orduan) bateratuko 
litzatekeen –zertxobait txikiagoa- salneurria da honako hau.  
 
Kamara bitartez kontrolatua, bizilagunek, establezimendu komertzialek eta karga-deskargarako 
jarduerek bakarrik dute auto edo ibilgailu partikularrarekin Alde Zaharrera sartzeko aukera.  
 
 
  

                                                            
41 Donostiako Erdigune-Alde Zaharrak errotazioko 2.468 aparkaleku ditu (Buen Pastor: 384; Boulevard: 381; Okendo: 748; Kontxa: 
655 eta San Martin: 300 aparkaleku) 
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2.5.3.-  Iturrama: egunerokotasuneko merkataritza eta 

zerbitzuei esker azkenengo urteetako beherakada 

leuntzen duen auzoko merkataritza sendotua 

 
a) Mugapen geografikoa eta Iturramako merkataritza Ardatz nagusiak 
 
Iturrama auzoak Gaztelugibel parkearekin iparraldean, Nafarroako Unibertsitatearekin 
Hegoaldean kota baxuagoan bada ere, eta Mendebalde eta Ekialdean Donibane/Ermitagaña eta 
Azpilagaña auzoekin egiten du muga hurrenez hurren. 
 
Iruñeko hirigunetik gertu dagoen auzoa da Iturrama Gaztelugibel parkearen bitartez. Desnibelik 
ez edukitzeak, bertako irisgarritasuna osoa eta egokia da oinezkoen pasurako. 
 
Merkataritzaren ikuspuntutik, Iturrama auzo guztiz sendotua da. Ardatz komertzial 
garrantzitsuenak Iturrama, Antxo Azkarraren Etorbidea, Eneko  Aritza, Abejeras (Azpilagaña eta 
Milagrosa auzoekin muga egiten duena) eta Pio XII Etorbidea (Donibane eta 
Ermitagaña/Mendebaldea auzoekin muga egiten duena) dira. 
 
Ardatz hauen artean, Antxo Azkarra eta Pio XII Etorbideak dira nagusi, beste kaleak baino 
dimentsio handiagoko etorbideak dira, trafiko jarioaren ardatz nagusiak alegia. Norabide 
bakoitzeko hiri errail, gehi erdibitzailea, gainerako garrantzia baxuagoko kale estuagoen trantsitu 
komertziala baino zailagoa suposatzen duena, azken hauek oinezkoen trafikorako eta paseorako 
egokiagoak baitira.  
 
Gainera, Iturramatik pasatzen da ere Iruñeko hiriak barne hartzen duen Donejakue Bideko zati 
bat Fuente del Hierro kalearen bitartez. 
 
 



 

 

8. mapa.- Iruñeko Iturramako merkataritza ardatzak  
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b) Hirigintza aurrekariak 
 
Iturrama auzoaren eraikuntza 60.hamarkadan hasi zen. Hirigintza ikuspuntutik, blokeen eta 
etxaldeen egiturari dagokionez, ez da auzo oso uniformea, ezaugarri horrek espazio publikoen 
eta kaleen aniztasuna ahalbidetzen duelarik. Pintoreen eremuan (Crispín Pintorearen, Basiano 
Pintorearen, Ciga Pintorearen eta Asenjo Pintorearen kaleak) pasatzen den bezala, ezaugarri 
honek kaleen eta espazio publikoaren hierarkia guztiz garbi ez geratzea eragiten du, honek aldi 
berean “atzeko aldetan” jarduera komertziala sortzen duelarik aparkaleku poltsekin batera.  
 
c) Eraikuntza tipologia eta izaera sozioekonomikoa 
 
Dentsitate altuko etxebizitza kolektiboak dira eraikuntza tipologia nagusia Iturraman, Iruña 
bezalako hiri batentzako altuak kontsidera daitezkeen eraikinekin.  
 
Iruñeko beste auzo batzuk baino biztanleria profil zaharkituagoa duen auzo sendotua da 
Iturrama, bigarren generazioko jendea etxebizitza prezioa baxuagoa duten beste auzo 
batzuetara lekualdatu delarik.  
 
Halaber, auzoko bizitza sozio-ekonomikoarekin bat egiten dute ondoan kokatzen den Nafarroako 
Unibertsitateko Kanpuseko (eros ahalmen erdi-altua duena) ikasle kolektiboekin.  
 
Momentu honetan, “Iturrama Berria” moduan ezagutzen den auzoaren zati baten azken 
etxebizitza bloke berriak ari dira eraikitzen. Eraikuntza berri honek, auzoko biztanleriaren 
hazkundea eta Iturrama auzoak Donibanerekin duen loturarekiko “hirigintza errematea” 
suposatuko du.  
 
d) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera 
 
Zabalgunea eta Alde Zaharraren ondoren (hirugarrena beraz), Iturrama da zifrei erreparatuz, 
hiriko plaza komertzial handiena duena (357 merkataritza jarduera). Auzo profil komertziala duen 
merkataritza dentsitatea du Iturrama auzoak (‰ 15,8, hiriguneko eremu komertzialeko ‰30 
baino dentsitate komertzial altuagoarekin alderatuz), bizilagunei, ikasleei eta inguruko auzoko 
bizilagunei zerbitzua ematearen bitartez krisiak auzoko merkataritzan izan duen inpaktua leundu 
duena. Iturrama da hortaz, denda gutxien galdu dituen auzoa (-%1,4) 2011 eta 2016 bitartean.  
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Beherakada hori, hurbileko elikagai merkataritzari lotutako adarren bilakaera positiboari esker, 
baxuagoa izan da (18 merkataritza jarduerako saldo garbi positiboarekin). Aipatzekoak dira, 
urteotan irekitako Mercadona eta BM supermerkatuak eta drogeria-perfumeriak (+6 merkataritza 
jarduera).  
 
Hala ere, ekipamendu pertsonalaren adarrean aipatzekoa da ondasun konparatiboen 
beherakada (-%34) 18 jarduera komertzial itxi direlarik eta etxeko ekipamenduen kasuan 4 
itxiera izan direlarik.  
 
Iturramako merkatarien kolektibo esanguratsu bat ez da bertakoa edo/eta ez dute elkar 
ezagutzen, ezaugarri horrek elkar banatutako akzio eta proiektu sektorialen jarduera ezinezko 
egiten duelarik.  
 
Iturramako hiri-ekonomiari dagokionez, aipatzeko da 2011-2016 artean honek izan duen 
gorakada (+%27) eta horien artean, zerbitzuek duten pisua –ile apaindegi eta estetikak, aurrezki 
kaxak, eta banka eta higiezinen enpresek batez ere-. Horrela, zerbitzuek auzo honetako hiri-
ekonomiako enpresen erdia hartzen dute (549 jarduera) eta ostalaritza jarduera (142 ostalaritza 
jarduera) nabarmena da ere (2011 eta 2016 arrean %5 baino gehiago hazi zelarik).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
19. taula.- Iturramako hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza eta 

zerbitzuak) 
EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 

2011-2016 
Merkataritza 362 357 -%1,4 
Ostalaritza 135 142 +%5,2 
Zerbitzuak 432 549 +%27,1 
Guztira 929 1.048 +%12,8 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  
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19. grafikoa.- Iturramako hiri-ekonomiaren egitura 2016 
(k.a. eta %) 

Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 98 116 +%18,4 
Merkataritza Mistoa 14 10 -%28,6 
Drogeria Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-denda 39 45 +%15,4 
Etxeko Ekipamendua 60 56 -%6,7 
Ekipamendu Pertsonala 53 35 -%34,0 
Aisialdia eta Kultura 66 62 -%6,1 
Bestelako txikizkako Merkataritza 25 25 %0,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 7 8 +%14,3 
Guztira 362 357 -%1,4 

18. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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e) Oinezkoentzat egitea eta mugikortasun prozesuak  
 
Iturrama auzoan –Donibane auzoarekin batera- Pio XII.aren Etorbideko “Pasabide iraunkorraren” 
esku-hartzea aurreikusita dago.  
 
Pio XII.aren urbanizatze proiektua 2017 bukaerarako egongo da prest, aurreikuspenen arabera, 
2018ko lehenengo hiruhilekoan hasiko dira mugikortasun handiko ardatz honetan pasabide 
iraunkor bat egiteko obrak. Obra hauek, “Zentroaren atsegin egiteko obrei” emango die 
jarraitasuna, Trinitarios hirigunearekin lotzeko egindako obrez gain.   
 
Lanen ardatza, +1,5km luzeko pasabidea izango da. Honek, Pio XII.aren Etorbidea eta 
ondorengo zeharkako kaleekin egiten dituen bidegurutzeak barne hartuko ditu: Hegoaldetik 
Iparraldera; Basotxo Kalea, Aita Moret kalea, Armada Etorbidea, Gaztelugibel kalea, Urdazubiko 
Monasterioaren kalea, Antso Azkarraren Etorbidea, Iturrama eta Errioxa kalea, Pedro I.aren  
kalea eta Antso Ramirez kalea, eta azkenik Nafarroa Etorbidea. 
 
Hirigintza esku-hartze honek, ibilgailuen zirkulaziorako errailen bi zentzuzko ezabapena 
aurreikusten du. Horretaz gain, lerroko aparkalekuak (126 plaza) eta bide-gorri baten ezarpena –
“azpiegitura-zerbitzuak-hezkuntza”ren aldeko apustu estrategikoa, Iruñeko Bidegorrien Planaren 
esparruaren barruan – ditu helburu. 
 
Iturramak, Félix Huarte plazarekin lotutako oinezkoentzako gunea - ostalaritza jarduerara 
zuzendua- eta Lopez frontoiaren eremua ditu. Azkenengo honetan, pilotalekua ez ezik, Eskola 
Publikoa, auzoko Auzo-etxea eta Jesusen Bihotza Parrokia kokatzen dira. Eremu hau, Eskirotz 
kalea, Eneko Aritza, eta Serafín Olave eta Nafarroako Etorbidearen arteko zati paralelo batean. 
Iturrama kaleak, oinezkoentzako bide hau zeharkatzen du perpendikularki.  
 
Azkenik, goraipatu beharrekoa da Iturrama Eskola Bideak 2017-2018 iniziatiban lanean 
dihardutela, oinezkoen ibilgarritasunerako analisiaren oinarripean.  

 
 

 

 

  



 

62 

2.5.4.-  Donibane: atzeraldian aurkitzen den eguneroko 

merkataritza eta merkataritza konparatiboa  
 

a) Mugapen geografikoa eta Donibaneko merkataritza Ardatzak  
 

Donibane auzoa Iruñeko Ekialdean kokatzen da, Hegoaldean Ermitagaña auzoarekin muga 
egiten duelarik. Bi horien artean, Donibaneko Vaguada parkea aurkitzen da. Ekialdean Taconera 
parkea, Gaztelugibel kalea eta Iturrama auzoko zati batekin egiten du muga. Azkenik, 
Mendebaldean Biurdama parkea eta ondorioz Arga ibaiarekiko, -kota baxuagoan-, mugakidea 
da.  
 
Auzoko ardatz komertzial garrantzitsuenak Baiona Etorbidea (auzoko trafiko zirkulazioaren bide 
nagusia), Martín Azpilicueta oinezkoentzako kalea (Baiona Etorbidearekiko perpendikularra eta 
kalean egindako berrikuntzak eta kalearen eskala direla eta jarduera komertziala hobetu duena) 
eta Urdazubiko Monasterioa (Donibane auzoa Iturrama auzoarekin lotzen du Auzitegiraino, 
mugimendu handia sortzen duen ekipamendua alegia) kaleak dira.  
 
Aipatzeko da, Unzu komertzio zaharreko lokala Baiona Etorbidean kokatua. 1.576 m2 izanik, 
birgaitze estetikoaren beharrean dagoen bertan behera utzitzako fatxada komertziala du.  
 
 



 

 

9. mapa.- Iruñeko Donibane auzoko merkataritza ardatzak  
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b) Hirigintza aurrekariak  
 
Donibane auzoaren eraikuntza 50. hamarkadan hasi zen baratzak zituzten etxe txikiekin, Eguara 
etxeak moduan ezagunak direnak. 70. Hamarkadan, hasi ziren eraikitzen lehenengo etxebizitza 
blokeak, pixkanaka aurretik aipatutako baratzedun etxe horiek ordezkatzen joan zirelarik, gaur 
egungo auzo egitura izatera iritsi arte.  
 
Diseinuaren izaera heterogeneoak biztanleriarentzako argiak eta egokiak ez diren eremu 
publikoak sortzea eragiten du. Honela, auzo honetako eremu edo/eta plaza publikoen kopurua 
oso mugatua da, bertako kaleen hierarkizazioa konplexu egiten duelarik.  
 
2002 urtean, 1907tik Donibane auzoko San Roke kalean aurkitzen zen Iruñeko kartzela 
zaharraren eraispenari ekin zioten, horrek inguruko fisonomian izugarrizko aldaketa izan 
duelarik.  
 
Auzoko honetako biztanleriak ere zaharkitze joera duela dirudi.  
 
c) Eraikuntza tipologia eta izaera sozioekonomikoa 

 
Eraikuntza tipologia nagusia, beheko solairuan lokalak dituzten etxebizitza kolektibo blokeak 
dira. Eraikuntza garaiaren arabera, auzoak mota honetako etxebizitzen katalogo zabala du. 
Horrela, diferentzia handiak daude Vaguada-La Olivako etxebizitza bloke zaharrenen eta Alde 
Zaharraren ondoan, Baiona Etorbidean kokatutako etxebizitzen artean. 
 
Eraikin hauen multzo handi batek, aparkaleku propioak dituzte eta irisgarritasun errazeko 
eraikinak dira hein handi batean. Demografikoki, biztanleria zaharkitua duen auzoa da honako 
hau ere.  
 
d) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Donibane auzoko ehun komertzialak, Iturramarekin alderatuta, denden kopuruan beherakada 
garrantzitsua izan du, Zabalgunean izandako denden kopuruaren beherakadaren antzera (-
44merkataritza jarduera).  
 
Beherakada honek eragina izan du eguneroko ondasunen -elikagai dendak eta drogeria eta 
lurrindegiek 13 eta 4 jarduera galdu dituzte hurrenez hurren- establezimendutan, baina baita 
ondasun konparatiboen adarrean -etxeko ekipamenduetan eta ekipamendu pertsonaletan 12 eta 
10 komertzioen itxiera hurrenez hurren-.  
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Merkataritza adar hauekin batera, ostalaritzak ere beherakada izugarria izan du auzo honetan, 
Donibane baita hiri osotik ostalaritza establezimendu galera handiena izan duen auzoa, 
merkataritza sektoreak izan duen galera baino handiagoa alegia. Guztira 38 itxierarekin (-%26), 
gaur egun mota honetako 108 ostalaritza jarduera geratu dira Donibane auzoan. Egoera honi 
gainera bizikidetza zailtzen duten festa lokalen areagotzea gehitu behar zaio.  
 

Zerbitzuak dira, 2011 – 2016 urte bitartean gorakada izan zuen sektore tertziario bakarra 
(+%13,3 eta 40 jarduerako saldo garbi positiboa). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

21. taula.- Donibaneko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza 313 269 -%14,1 
Ostalaritza 146 108 -%26,0 
Zerbitzuak 300 340 +%13,3 
Guztira 759 717 -%5,5 

Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

 
e) Irisgarritasuna eta mugikortasuna  
 

Donibane irisgarritasun oneko auzoa da, bai ibilgailu propioa edo/eta garraio publikoaren 
bitartez. Hala ere, Iparraldean -Biurdana parkea eta ibaiaren inguruan- irisgarritasun maila 
baxuagoa da, konkretuki eremu honetako Iratxe Monasterioa eta Fitero Monasterioa kaleen 
artean, desnibela 11,10 metrokoa baita.  
 

Puntu honen irisgarritasuna hobetzeko asmoarekin, Iruñeko Udaletxeak 2009an bi eskailera 
multzo ekiditeko igogailu ezarri zuen eta honela Iratxeko Monasterioa kalea eta beheko 
bulebarra komunikatzea lortu zen.  
 

Aurretik azaldu den bezala, Pio XII.an izandako esku-hartzeak Iturrama auzoaz gain, auzo 
honetako errealitate sozio-urbanistikoa ere izango du eragina.  
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Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta 
Tabakoa 102 89 -%12,7 
Merkataritza Mistoa 11 12 +%9,1 
Drogeria,Lurrindegia, 
Farmazia eta Belar-denda 42 38 -%9,5 
Etxeko Ekipamendua 51 39 -%23,5 
Ekipamendu Pertsonala 46 36 -%21,7 
Aisialdia eta Kultura 39 38 -%2,6 
Bestelako txikizkako 
Merkataritza 12 10 -%16,7 
Ibilgailuak eta Erregaiak 10 7 -%30,0 
Guztira 313 269 -%14,1  

 

20. grafikoa.- Donibaneko hiri-ekonomiaren 
egitura 2016 (k.a. eta %) 

20. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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2.5.5.-  Arrotxapea: Egunerokotasuneko eta aldizkako 

merkataritza adarretan indarra galtzen duen auzo bizia  

 

a) Mugapen geografikoa eta Arrotxapeko merkataritza Ardatzak  
 
Arrotxapea, biztanle kopuru handiena (24.926 biztanle) duen Iruñeko auzoa da eta Alde 
Zaharraren ondoren, hiriko zonalderik zaharrena. Hiriaren Iparraldean kokatzen da Arga ibaiko 
meandroetako batean. Alde Zaharreko harresiekin eta Arga ibaiarekin egiten du muga 
Hegoaldean eta Buztintxuri eta Sanduzelai auzoekin Mendebaldean.  
 
Marcelo Celayeta Etorbideak gurutzatzen du auzoa Eki-Mendebaldea ardatzean auzoko ardatz 
nagusi bihurtzen delarik. Honek aldi berean, auzoaren Ipar eta Hegoaldea garbi bereizten du.   

 Iparraldean, kaleen diseinua nahasiagoa da, etxebizitza berri eta zaharrak tartekatzen diren kale 
estuek bereizten baitute eremua. Alderdi honetan, merkataritzaren presentzia hego partean baino 
mugatuagoa da.  

 Hegoaldean, hirigintza ordenatuagoa da eremu publikoa hobeto graduatzen delarik. Auzoaren 
alderdi honetan kokatzen dira, Maiteminduen Parkea eta Arrotxapeko Boulevarra bezalako 
egonaldi nahiz pasiorako espazio argiak, ostalaritzaren presentzia handiarekin.  

 
Etorbide nagusi hau (jatorrian muga hau gehiago markatzen zuen bere diseinu eta trafiko 
dentsitatearen ondorioz), 2001ean hasitako jarduera urbanistiko itzelaren ondorioz berritua izan 
zen, 2006 urtean berriro ere urbanizatua izan zelarik.  
 
Auzoko ardatz komertzial garrantzitsuenak aurretik aipatutako Marcelo Celayeta Etorbidea, 
Maiteminduen Parkeko ingurua eta Bernardino Tirapu eta Joaquín Beunza kaleak dira.  
 
Elementu singular bezala, aipatzekoa da auzoan kokatutako Iwer eraikina –zeta lantegi zaharra -
. Gaur egun, negoziotarako zentroa da, lokalez, bulegoz eta nabe komertzialez osatua.   
 
 

 



 

 

10. mapa.- Iruñeko Arrotxapea auzoko merkataritza ardatzak  
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b) Hirigintza aurrekariak  
 
Arrotxapea auzoaren eraikuntza XX. Mendearen hasieran hasi zen Iruñeko harresiko mugetatik 
kanpo, baina hainbat eraikuntza mugapenekin, gizarte-klase baxuko jendearen bizitokia bihurtu 
baitzen.  
 
Ondoren, 80. hamarkadan, Iruñeko Udalak auzoko hirigintza nabarmenki hobetuko zuen 
berrantolaketa urbanistikoko Plan Partzial bat batez bitartez.  
 
Orain dela gutxi, etxebizitza bloke eta espazio publiko berrien eraikuntzaren bitartez, auzoko 
garapena gauzatu dela esan daiteke.  
 
c) Eraikuntza tipologia eta izaera sozioekonomikoa 
 
Eraikuntza modernoenen kasuan, lurrazpiko aparkalekuak dituzten etxebizitza kolektiboen 
blokeak dira nagusi. Etxebizitza zaharrenen kasuan, aldiz, eraikinek ez dituzte eraikuntza 
berrienek dituzten lurrazpiko aparkaleku horiek.  
 
Arrotxapea auzo bizia eta sozialki aktiboa da; merkatari-elkarte ehun garrantzitsua, izaera 
propioa,  heterogeneotasun soziala eta eraikuntza heterogeneotasuna eta biztanleria gaztea -
termino erlatibotan- duen auzoa alegia.  
 
d) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Auzoak bizi izandako dinamismoa gorabehera, Arrotxapeko merkataritza parkeak denda kopuru 
nabarmena (56 jarduera komertzial) galdu du 2011 eta 2016 bitartean. Atzerakada horrek, adar 
komertzial guztietan izan du eragina, eguneroko ondasunetan –elikagaien adarrak 14 
merkataritza jarduera galdu ditu-, bai ondasun konparatiboetan -2016an etxeko ekipamendu 
adarrak 13 eta ekipamendu pertsonalak 8 merkataritza jarduera (EJZ altak) gutxiago dituzte 
2011n baino-.  
 
Ostalaritzak bestetik, auzoko hiri-ekonomiaren %16 suposatuz, 2011 urtean zituen bere 99 
ostalaritza jarduera mantentzen ditu; zerbitzuek aldiz (hiri-ekonomiaren enpresen ia erdiak, %48) 
gorakada moderatua izan dute (%1,4), ia 300 alta izatera iritsi direlarik.  
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23. taula.- Arrotxapeko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza 283 227 -%19,8 
Ostalaritza  99 99 %0,0 
Zerbitzuak 295 299 +%1,4 
Guztira 677 625 -%7,7 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

 
 

e) Irisgarritasuna eta mugikortasuna  
 
2001ean Marcelo Celayeta Etorbidean hasitako berrurbanizazioaren helburua ibilgailu bideetan 
oinezkoen trantsitua sustatzea izan zen: hori, espaloien zabalkuntza, egonaldirako eremuak, 
ibilgailuen aparkalekuen antolakuntza… alde batetik eta paisaia ingurumena nahiz instalazio 
urbanoen bitartez gauzatu zen.  
 
Descalzoseko igogailuaren instalazioak kota baxuko eremu honen eta Alde Zaharraren arteko 
konexioaren hobekuntza ekarri du. Hirian joan-etorri kopuru handiena duen igogailua da, ibilbide 
garbi eta jarraitua sortuz egunean zehar Arrotxapea eta Alde Zaharraren artean –Eslava 
kalearen bitartez- . Izan ere, Alde Zaharraren analisian azalduta bezala, eremu honetako 
bezeroen %30 ipar zonatik dator.  
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Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
 2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 91 77 -%15,4 
Merkataritza Mistoa 21 14 -%33,3 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-denda 

37 34 -%8,1 
Etxeko Ekipamendua 41 28 -%31,7 
Ekipamendu Pertsonala 33 25 -%24,2 
Aisialdia eta Kultura 30 28 -%6,7 
Bestelako txikizkako 
Merkataritza 

12 12 %0,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 18 9 -%50,0 
Guztira 283 227  -%19,8 

 

21. grafikoa.- Arrotxapeko hiri-ekonomiaren egitura 2016 
(k.a. eta %) 

22. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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2.5.6.-  Mendebaldea eta Ermitagaña: hurbileko elikagai 

eskaintza trinkoa eta merkataritza konparatiboaren 

galera nabarmena  
 
a) Mugapen geografikoa eta Ermitagaña eta Mendebaldeako merkataritza 

Ardatzak  
 
Iparraldean Donibane auzoarekin egiten du muga eta Ekialdean Iturramarekin. Hegoaldean 
Etxabakoitz auzoarekin muga egiten duen arren, ia ez da euren arteko erlaziorik existitzen bien 
arteko desnibela handia baita.  
 
Auzoko ardatz komertzial garrantzitsuenak Irunlarrea kalea, Barañain Etorbidea eta Benjamín 
Tuterakoaren kaleak dira. Barañain Etorbidean bertan aurkitzen da Iruñeko ekipamendu 
handienetako bat, 5.249 m2 ko Carrefour hipermerkatua.  
 
Auzo honek bere eraikuntza garaitik gainera, Merkatu propio bat du Ermitagaña kalean kokatuta 
dagoena eta horrez gain inguruko bizilagunei zerbitzua eskaintzen dien Caprabo supermerkatua. 
Bestela ere, auzo honen merkataritza nahiz zerbitzu eskaintza urria da.  
 
 

 



 

 

11. mapa.- Iruñeko Mendebaldea eta Ermitagaña auzoko merkataritza ardatzak 
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b) Hirigintza aurrekariak, eraikuntza tipologia eta irisgarritasuna  
 
Ermitagaña eta Mendebaldea (auzo bakar bat bezala) momentu desberdinetan eraikitako bi 
auzo ezberdinek osatzen dute.  

 Ermitagaña Donibanerekin muga egiten duen auzoaren zatia da. Eremu honen eraikuntza 70. 
hamarkadan hasi zen. Eraikuntza tipologia nagusia beheko solairuan kokatutako lokalen 
presentzia urriko etxebizitza kolektiboko blokeak dira, promozio askoren izaera kooperatiboa dela 
eta.   

 Mendebaldearen eraikuntza 80. hamarkadan hasi zen. Ermitagaña zatiarekiko muga fisiko argia 
duela esan daiteke Nafarroa Etorbidearen bitartez, honek iragazkortasun eskasa ahalbidetzen 
duen trafiko dentsitate altua baitu.  

 
90. hamarkadan, Yamaguchi parkearen eremua eraiki zen Ermitagaña eta Iturramaren arteko 
lotura bermatuz. Lan horren ondorioz, auzoko biztanleria hazteaz gain parke handi berri baten 
eta plaza inguruko lokal komertzialen (ostalaritza jarduerara zuzenduak ego narren) etorrera 
suposatu zuen.  
 
Globalki, Ermitagaña-Mendebaldea egitura urbanistiko heterogeneoa duen auzoa da hainbat 
udal hiri-ekipamendurekin. Honela, Mendebaldean:  

 Kokatzen da Iruñeko ospitaleen eremua, faktore bereizgarria beste auzoekin alderatuta, izan ere, 
bere inguruan ekipamendu honen jarduerarekin lotutako establezimenduen areagotzea izaten ari 
da (kafetegiak, jatetxeak, apartamentuak, etab.) batez ere Irunlarrea kalea eta Barañain 
Etorbidean. Honek, inguru honetan garraio publikoko sareak presentzia handiagoa edukitzea 
eragiten du eta hori aldi berean lotuta dago Nafarroako biztanle gehien dituen hirugarren 
herriaren, Barañainen, gertutasunarekin.  

 Bertan kokatzen dira ere, bi zuzkidura kultural handi; Nafarroako Liburutegi eta Filmoteka eta 
Musika Kontserbatorio Profesionala alegia. Bi zuzkidurek garrantzia handia izan arren, hiriko 
perimetroko kokapenak ez du laguntzen auzoaren erakargarritasun fokua izatea.  

 
 
c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Mendebaldea – Ermitagañako merkataritza parkeak (170 merkataritza jarduera 2016an), 
elikagaien adarra kenduta (gaur egun 57 jardueretan mantentzen delarik) beherakada nabaria 
jasan du etxeko ekipamenduan (-%45, 11 jarduera komertzialeko galera) eta ekipamendu 
pertsonalean (-%25, 6 jardueren galera) eta ahala gertatu da ere drogeria-lurrindegi (6 jarduera) 
eta aisia eta kultura (8 merkataritza jarduera) arloan.  
 
Kultura eta aisia arloan aipagarria da Golem zineen presentzia Yamaguchi Plazan, gaur egun 
merkatari-elkartearen ehunarekin lan egiten duena –Donibane-Ermitagaña-Mendebaldea 
merkatari-elkarte ehunaren bazkide-. 
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Auzoko merkataritza Carrefour Hipermerkatuko elikagai ondasunen eskaintzan, Ermitagañako 
Merkatuko produktu freskoen eskaintzan –azkenengo urteotan postu kopuru murritzetan 
kontzentratu delarik, postu bakoitzak elikagai freskoen adar bat ordezkatzen du-, eta azkenengo 
urteetan presentzia irabazi duten supermerkatu urbanoen eskaintzan oinarritzen da.  
 
Bestetik, Zerbitzuen sektorea mantendu egin da 246 jarduerekin (auzoko hiri-ekonomiaren %48).  
 
Azkenik, aipatzekoa da ostalaritzak 2011 eta 2016 bitartean bizi izandako hazkundea; 
17jarduera komertzial dituen sektorea (+%21,8), 2016an 95 ostalaritza jarduera izatera iritsi arte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25. taula.- Mendebaldea – Ermitagañako hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 
(merkataritza, ostalaritza, zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza 213 170 -%20,2 
Ostalaritza 78 95 +%21,8 
Zerbitzuak 247 246 -%0,4 
Guztira 538 511 -%5,0 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena   

Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 58 57 -%1,7 
Merkataritza Mistoa 10 6 -%40,0 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia eta Belar-denda 36 30 -%16,7 
Etxeko Ekipamendua 24 13 -%45,8 
Ekipamendu Pertsonala 24 18 -%25,0 
Aisialdia eta Kultura 39 31 -%20,5 
Bestelako txikizkako Merkataritza 15 10 -%33,3 
Ibilgailuak eta Erregaiak 7 5 -%28,6 
Guztira 213 170  -%20,2 
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22. grafikoa.- Mendebaldea – Ermitagañako hiri-
ekonomiaren egitura 2016 (k.a. eta %) 

24. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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2.5.7.-  Milagrosa: atzeraldian aurkitzen den gertutasuneko 

merkataritza, azkenengo urteetan hobetu den hiri- 

egitura eta irisgarritasun konplexuaz mugatuta  

 

a) Mugapen geografikoa eta Milagrosako merkataritza Ardatzak  
 
Milagrosa auzoak muga egiten du Mendebaldean Azpilagaña auzoarekin, Iparraldean 
Zabalgunearekin eta Ekialdean Lezkairu auzo sortu berriarekin.  
 
Milagrosa auzoko merkataritza ardatz nagusienak Zaragoza Etorbidea, Taxoare kalea eta 
Zangoza kaleak dira.  
 
Zaragoza Etorbidea da, hegoaldetik hirira sartzeko maldan gorazko sarbide nagusienetako bat 
Iparralderantz hirigunera iristen delarik. Auzoa ardatz honekiko zeharka kokatzen da, hortaz 
ardatz honen trafikoz alde batera geratzen da.  
 
Taxoare kaleak bestetik, Francisco Bergamín kalearekin du jarraipena Zabalgunera arte, 
erdiguneko merkataritza dentsitate handienetakoa duen kalea.  
  
Eremu publiko garrantzitsuena bere jarduerari dagokionez Felisa Munarriz Plaza da, batez ere 
ostalaritza jarduerara zuzenduta.  
 
Milagrosa auzoan kokatzen da Nafarroako Unibertsitateko Kanpusa. Dena den, auzoak ez du 
Unibertsitatearen presentzia antzematen, izan ere, etxebizitzetatik oso aparte geratzen da 
Arrosadia aldean.  
 
Arrosadia ingurua gaur egun hiri-garapen bete-betean aurkitzen da. Honek, hiria Unibertsitate 
Kanpusera hurbilduko du eta aisialdirako espazio publikoen kalitatea hobetuko da, Arrosadia 
parke berriarekin.  
 
 

 



 

 

12. mapa.- Iruñeko Milagrosa auzoko merkataritza ardatzak  
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b) Hirigintza aurrekariak, eraikuntza tipologia eta irisgarritasuna  
 
Milagrosa auzoaren eraikuntza gerraostean, 50. hamarkadan hasi zen, hiri guneen 
kalitatearekiko “kezka ezarekin”. 
 
Bere egitura dela eta, auzoak irisgarritasun arazo handiak ditu oinezkoen trafikoa zailtzen duten 
aldapa handi eta desnibelekin. Zentzu honetan, egoera honi aurre egiteko asmoarekin, igogailu 
urbano berriak instalatu dira auzoan azkenengo urteotan: Elertokieta kalean (Iturrama eta 
Milagrosa auzoen artean), Isaac Albéniz kalean, Julián Gayarre eta Juan María Guelbenzu eta 
Felisa Munárriz Plazan (Julián Gayarre kalearekin lotzen duena).  
 
Auzoko bloke gehienen eraikuntza garaia dela eta, etxebizitza bloke gehienak igogailurik 
gabekoak dira. Azkenengo urteetan bloke hauetako askotan hainbat igogailu jarri dira 
eskaileretako jatorrizko hutsunea okupatuz edo/eta hori posible ez zen kasuetan, eraikinei 
lotutako kaxa berrien bitartez (hauek espaloien zati bat okupatzen dutelarik).  
 
Eraikuntza tipologia nagusia lurrazpiko aparkalekurik gabeko etxebizitza kolektibo blokeak dira 
graduaziorik gabeko kale desordenatu eta estuen artean; oinezkoaren zirkulazioa zailtzen duen 
espaloi estuko kale hauetan, autoek izugarrizko presentzia dute.  
 
Auzoko alderdi batzuetan, solairu bakarreko etxebizitzak ere identifika daitezke. Zentzu honetan, 
adibiderik esanguratsuena Goroabe kalean kokatutako eraikina litzateke (300 m luze). 
Aipatzekoa da, 2016an kale honetan jarduerarik gabeko 13 lokal kontabilizatzen direla42.  
 
Hirigunetik hurbil egonda ere, azaldutako alderdi guztien ondorioz auzoaren merkataritza 
jarduera oso baxua da.  
 
Beheko lokalen okupazio baxuak eragin du, hauek gazte koadrilei alokatuak izatea, eurek 
topagune bezala erabiltzeko. Erabilera honen dentsitate altuak elkarbizitza arazoak ere ekarri 
ditu gazte hauen eta bizilagunen artean.  
 
Beraz, Milagrosa auzo “delikatua” da bere egitura eta jatorriagatik. Horrek merkataritza 
jardueraren ezarpena asko zailtzen du; egoera hori dena den, hobetzera iritsi daiteke 
irisgarritasunaren eta hirigintza estandarren hobekuntzarekin.  
  

                                                            
42 Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  
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c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Milagrosako merkataritza establezimenduen erdia baino zerbait gehiago (%51) hurbileko 
merkataritzari edo eguneroko ondasunen merkataritzari dago lotuta (45 elikadura, 12 drogeria-
lurrindegia eta 6 komertzio misto –altak EJZn-). Azkenengo 4 urteetan guztira 19 jarduera 
komertzial galdu ditu merkataritza parke honek, horietako 15, elikadura adarrari lotuta.  
 
Bestetik, etxeko ekipamenduak 7 jarduera galdu ditu (23 izatetik, 16 bakarrik izatera pasa da) eta 
ekipamendu pertsonalak beste 5, gaur egun 3 merkataritza jarduera bakarrik izanik. 
 
Ostalaritza sektoreak 59 jarduera mantentzen ditu, zerbitzuak aldiz motel hazi dira (+%2,7), 
hauek auzoko hiri-ekonomiaren enpresen %56 direlarik (2016an 232 zerbitzu jarduera).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27. taula.- Milagrosako hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 

zerbitzuak) 
EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 

2011-2016 
Merkataritza 165 123 -%25,5 
Ostalaritza 60 59 -%1,7 
Zerbitzuak 226 232 +%2,7 
Guztira 451 414 -%8,2 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

 

  

Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 60 45 -%25,0 
Merkataritza Mistoa 7 6 -%14,3 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-denda 15 12 -%20,0 
Etxeko Ekipamendua 23 16 -%30,4 
Ekipamendu Pertsonala 8 3 -%62,5 
Aisialdia eta Kultura 20 18 -%10,0 
Bestelako txikizkako Merkataritza 10 5 -%50,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 22 18 -%18,2 
Guztira 165 123 -%25,5  
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23. grafikoa.- Milagrosako hiri-
ekonomiaren egitura 2016 (k.a.) 

26. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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2.5.8.-  Txantrea: bere izaera propioa baina merkataritza 

dinamismo eskasa duen auzoa  
 

a) Mugapen geografikoa eta Txantreako merkataritza Ardatzak  
 
Txantrea auzoa Iruñeko iparraldean dago kokatuta Arga ibaiaren inguruan, meandroaren eta 
Aranzadi parkearen Ekialdean zehazki. Udalerriz gaindiko mugak Antsoain eta Ezkaba 
Iparraldean, Burlata Ekialdean eta Magdalena baratzaren zonaldea Hegoaldean dira.  
 
Auzoko zonalde publiko oinarrizkoenei dagokionez, Arga ibaiko pasealekua da garrantzitsuena. 
Aipatzekoak dira ere, Ezkaba plaza eta Gazolatz Plaza topagune garrantzitsuak bezala.  
 
Merkataritzari dagokionez, ardatz nagusiak Atarrabiako Etorbideari daude lotuta, hau baita 
Arrotxapetik iristen den Marcelo Celayeta Etorbidearen jarraipena; San Kristobal kalea, 
Villafranca kalea eta Miravalles kalea.  
 
 

 

 



 

 

13. mapa.- Iruñeko Txantrea auzoko merkataritza ardatzen mapa  
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b) Hirigintza aurrekariak, eraikuntza tipologia eta irisgarritasuna  
 
Iruñeko beste auzo batzuen antzean, bere eraikuntza gerraostean hasi zen hiriko harresietatik 
kanpoko zonaldean, garai hartako landa eremuko exodoak ekarri zuen jendeari etxebizitza 
ahalbidetzeko.  
 
Auzo honetako bereizgarri historikoetako bat, lehenengo etxebizitzen eraikuntzan bere jabe 
propioen parte hartzea izan zen. Horrek auzoarekiko lotura eta pertenentzia-sentimenduaren 
eragin zuen, gaur egun mantentzen dena.  
 
Txantreako kaleen diseinua ordenatua da; dimentsio handiagoko hainbat kale paralelo aurkitzen 
dira Eki-Mendebalde ardatzean, hainbat komunikazio bide nagusik zeharkatzen dutelarik.  
 
Bere kokapenagatik, Txantrea Arrotxapea auzoa eta Burlata, Antsoain eta Atarrabia herriekin 
oso ondo komunikatuta dago. Dena den, hirigunearekiko lotura konplexuagoa suertatzen da bi 
zonaldeen arteko desnibela dela eta.  
 
Auzoko eraikuntza zaharrenak beheko solairuan etxebizitzak dituzten bi pisu baino gehiagoko 
etxebizitza blokeak dira, hauek etxadien barnealdean baratza edo lorategirako tokia zutelarik.   
 
Ondoren, etxebizitza kolektiboko blokeak eraiki ziren jarduera tertziarioko jardueran oinarritzen 
ziren lokalekin.  
 
90. hamarkadan, amaitu zen auzoaren eraikuntza osoa Alemanes zonaldearekin. Hemen, 
altuera baxuko hainbat solairuko (beheko solairuan ere etxebizitzak ezartzen zirelarik) 
etxebizitzak ezarri ziren ibaiaren inguruan.  
 
Txantrea auzoan hortaz, profil ugari eta desberdineko bizilagunak bizi dira, beren etxebizitza 
propioak eraiki zituzten lehenengo bizilagunetatik hasita, 90. hamarkadan Alemanes zonaldean 
etxebizitzak erosi zituzten bizilagunak arte.  
 
Bestetik, aipatzekoa da aparkaleku arazoak nabariak direla auzoko eremu zaharrenetan, dena 
den ez da garai berdinean eraikitako Iruñeko beste auzo batzuetan bezala hain premiazkoa 
edo/eta larria.  
 
Azkenik, Txantreako Hego parkea –Ideia Lehiaketa baten objektu gaur egun-, 1.000 m2 ko 
azalerarekin, Eki-Menbaldeko luzera-zerrendan kokatuko da Magdalena Parkerantz auzoko 
hegoaldeko muga behingoz garbi geratzen delarik, gaur egun ez baitago ondo definituta.  
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c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Txantreako merkataritza bat dator auzo izaera profilarekin, azkenengo urteetan globalki %20ko 
beherakada izanik, guztizko 121 jarduera komertzialeko parkearekin geratu delarik. Bilakaera 
hau antzekoa izan da merkataritza ardatz guztietan, baina eragin berezia izan du ekipamendu 
pertsonalean (-%43) 6 jarduera galdu eta 8 jardueretan geratzen delarik 2016an.  
 
Kasu honetan, joera negatibo honek eragina izan du ere ostalaritzarengan %17ko 
beherakadarekin; 55 ostalaritza jarduera izatera arte 2016an. Alderdi positiboan, zerbitzuek 
(auzoko hiri-ekonomiaren %45) %8,4ko gorakada izan dute 142 establezimendu izatera iritsi 
arte.  
 
Bizilagunek auzoarekiko duten lotura sentimendua gorabehera, auzo honetako merkataritza 
eskaera mugatua da. “Auzoko” izaera duen merkataritza zaharkitua eta eraberritzailea ez dena 
alegia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29. taula.- Txantreako hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza  151 121 -%19,9 
Ostalaritza 66 55 -%16,7 
Zerbitzuak 131 142 +%8,4 
Guztira 348 318 -%8,6 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  
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Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta 
Tabakoa 62 53 -%14,5 
Merkataritza Mistoa 9 7 -%22,2 
Drogeria, Lurrindegia, 
Farmazia eta Belar-denda 20 16 -%20,0 
Etxeko Ekipamendua 18 14 -%22,2 
Ekipamendu Pertsonala 14 8 -%42,9 
Aisialdia eta Kultura 21 18 -%14,3 
Bestelako txikizkako 
Merkataritza 0 0 %0,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 7 5 -%28,6% 
Total 151 121 -%19,9%  

24. grafikoa.- Txantreako hiri-ekonomiaren egitura 2016 
(k.a. eta %) 

28. taula- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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2.5.9.-  Sanduzelai: hondoa jo duela dirudien merkataritza 

eskaintza mugatua  

 

a) Mugapen geografikoa eta Sanduzelaiko merkataritza Ardatzak  
 
Sanduzelai auzoa Iruñeko hiriaren Ipar-ekialdean kokatzen da. Luzanga formako auzo hau, 
Iparraldean treneko errail bidearen eta Hegoaldean Arga Ibaiaren pasealekuaren tartean 
aurkitzen da.  
 
Iparraldean, trenbideak zeharkatuz, Buzintxuri auzoa dago, horregatik bi auzoen arteko lotura 
nahiko eskasa da. Ekialdean, Sanduzelai Auzoak Arrotxapea auzoarekin egiten du lotura 
zerrenda estu batean ibaiko meandroaren forma dela eta. Mendebaldean, Landaben industria 
poligonoarekin egiten du muga. Hortaz, irisgarritasun urriko auzoa da hurbileneko zonaldeetatik.  
 
Sanduzelaiko merkataritza eskaintza Nafarroa Etorbidean, Sanduzelai Etorbidean eta Doctor 
Simonena kalean biltzen da.  
 
Sanduzelai Etorbideak paraleloki zeharkatzen du trenbidea; kale honetan kokatzen dira ere tren 
geltokia eta hainbat supermerkatu, horietako batzuk ireki berriak.  
 
Bestalde, Nafarroa Etorbidea -hegoalderantz eta maldan gora- ibaiko pasealekuaren gainetik 
pasatzen da Donibane auzoarekin lotura egiten duelarik. Etorbide hau, jarraipen gabeko fatxada 
duen kale irregularra da.  
 
Aldi berean, Sanduzelai Etorbidearekin gurutzatzen delarik, dentsitate handiko zirkulazio lotunea 
sortzen du. Oinezkoak ezinbestekoa du puntu honetan bi kaleen arteko lotura gauzatzeko, 
lurrazpiko pasabidea erabiltzea, auzoko oinezkoen trafikoan oztopo bat suposatzen duena.  
 
 

 



 

 

14. mapa.- Iruñeko Sanduzelai auzoko merkataritza ardatzen mapa 
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b) Hirigintza aurrekariak eta eraikuntza tipologia  
 
Sanduzelai auzoaren eraikuntza 60. hamarkadan hasi zen lau solairuko etxebizitza blokeekin, 
baina benetako garapena 70. Hamarkadan izan zen 10 solairuko etxebizitzak eraikitzeraino.  
 
Azkenengo urteetan, hirigintza ikuspuntutik auzoko baldintzak hobetu egin dira ibaiaren pareko 
etxebizitza eta kale berrien eraikuntza dela eta.  
 
Iruñeko tren geltokiaren eta trenbidearen presentziak auzo honen bilakaera historikoa markatu 
dute espazio honen hiri-kalitatearen kaltetan. Errealitate hau hobetzeko asmoarekin, Udaletxeak 
esku-hartze, eraisketa eta ostatu emate ugari gauzatu ditu.  
 
Trenaren presentzia ere mesedegarria izan zen inguruko industria jarduera areagotzeko, 
etxebizitza erabilerarekin bat egiten zuelarik.  
 
Aldi berean, auzoa Agustindarren Industria Poligonoaren ondoan kokatzen da, Iruñeko udalerria 
kanpo geratzen delarik.  
 
90. hamarkadatik egindako esku-hartzeek eta eraikuntza berriek espazio publiko eta plaza 
berrien sorrera ekarri dute eta espazio publikoetan oinarritzen diren hainbat zuzkidura ere ezarri 
dituzte. Horrek guztiak, auzoaren berrordenazioa eta atsegintze handiagoa ekarri du.  
 
c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Aurretik aipatutako berezitasunak direla eta, Sanduzelai auzoak defizita du eskaintza 
komertzialean. Bertan merkataritza ardatz nagusienak elikadura, edariak eta tabakoa dira, 6 
merkataritza jarduera berri ireki dituztelarik azken urteetan; 43 jarduera izatera iritsi da auzoa. 
Eguneroko merkataritza honela, auzoko guztizko merkataritzaren %65 da.  
 
Ekipamendu pertsonalak (7jarduera) eta etxeko ekipamenduak (7 jarduera) merkataritza parke 
oso mugatua osatzen dute.  
 
Egoera konplexu batean, azkenengo urteetan aldaketa handia jasan duen auzoa da beraz 
Sanduzelai. Honek, bertan bizi direnentzako eskaintza komertziala oso mugatua eta eskasa 
izatea eragin du.  
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31. taula.- Sanduzelaiko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza 103 102 -%1,0 
Ostalaritza 34 39 +%14,7 
Zerbitzuak 96 124 +%29,2 
Guztira 233 265 +%13,7 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  
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Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta 
Tabakoa 37 43 +%16,2 
Merkataritza Mistoa 9 8 -%11,1 
Drogeria, Lurrindegia, 
Farmazia eta Belar-denda 16 14 -%12,5 
Etxeko Ekipamendua 9 7 -%22,2 
Ekipamendu Pertsonala 8 7 -%12,5 
Aisialdia eta Kultura 18 14 -%22,2 
Bestelako txikizkako 
Merkataritza 3 3 %0,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 3 6 +%100,0 
Guztira 103 102 -%1,0  

 

25. grafikoa.- Sanduzelaiko hiri-ekonomiaren 
egitura 2016 (k.a. eta %) 

30. taula.- Jarduera kopuruaren 
bilakaera adarka 2011-2016 
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2.5.10.- Buztintxuri: hirigintza arloan mugak dituen 

merkataritza hasiberria  

 

a) Mugapen geografiko eta Buztintxuriko merkataritza Ardatzak  
 
Buztintxuri Iruñeko Iparraldean kokatzen den auzoa da Hegoaldean Sanduzelai auzoarekin eta 
Ekialdean Arrotxapea auzoarekin muga egiten duena. Sanduzelai auzoarekiko muga trenbideek 
markatzen dute, auzoko puntu konplexuenetakoa bihurtzen delarik; oztopo hau zeharkatzeko, 
Gipuzkoa Etorbidea, auzoko konexio eta zirkulaziorako Ardatz nagusia, eta hiriko irteera Ipar-
Ekialderantz, altxatu beharra dago, auzorako irisgarritasun arazo bihurtzen delarik.  
 
Gipuzkoa Etorbideak auzoa bi zatitan banatzen du. Etorbide honetan bi supermerkatu handi 
kokatzen dira (BM eta Mercadona) Iruñeko nahiz Iruñerriko zonalde desberdinetako erosleak 
erakartzen dituztelarik.  
 
 

 

 



 

 

15. mapa.- Iruñeko Buztintxuri auzoko merkataritza ardatzen mapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 
b) Hirigintza aurrekariak eta eraikuntza tipologia  
 
Buztintxuri auzo sortu berria da, horregatik, bertako biztanleria gaztea da eta jarduera 
komertziala hasi besterik ez da egin.  
 
Horrela, auzoko biztanleria piramidea Iruñeko bataz besteko biztanleria piramidearen oso 
desberdina da (Zahartze Indizea 2011n 5,6, 2016an Iruñeko %21,8ko bataz bestekotik oso 
urrun). Hortaz, finkapen bidean dagoen auzoa dela aurreikusi daiteke epe luzera.  
 
Eraikuntza tipologiari dagokionez, beheko solairuko lokal gutxiko etxebizitza kolektiboko blokeak 
dira nagusi; izatez, ugariak dira etxebizitza bihurtutako lokalak auzoan (gaur egun erdiak baino 
gehiago dira etxebizitzak), honako hau Udalaren aldetik erregulatu beharreko errealitatea delarik.  
 
Buztintxuri, auzo oso gaztea da baina etorkizunarekiko potentzial handia duena. Hala ere, 
espazio publikoen gehiegizko dimentsionamendua eta Etorbide handiak, nahiz trenbidea zonalde 
honetako merkataritza aktibaziorako alderdi mugatzaileak dira.  
 
c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Gaur egun, merkataritza jarduera eskasa -62 jarduera komertzial- 2011-2016 artean bere 
kopurua bi bider hazi delarik, ez da nahikoa bizilagunen eguneroko beharrak asetzeko. 
Merkataritzaren %58 eguneroko ondasunekin zerikusia duen merkataritzari dago lotuta, horien 
artean aurretik azalduta bezala, Mercadona eta BM supermerkatuak dira nagusi. 2016an etxeko 
ekipamenduko 9 merkataritza jarduera eta ekipamendu pertsonaleko 11 aurkitzen ziren.  
 
Etxeko ekipamendua eta ekipamendu pertsonaleko dendez gain, Buztintxuriko hiri-ekonomia 59 
zerbitzu jarduerez (%36) eta 41 ostalaritza jarduerez (%25) osatuta dago.  
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33. taula.- Buztintxuriko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza 26 62 +%138,5 
Ostalaritza 16 41 +%156,3 
Zerbitzuak 32 59 +%84,4 
Guztira 74 162 +%118,9 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena 
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Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 11 29 +%163,6 
Merkataritza Mistoa 2 1 -%50,0 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-denda 8 6 -%25,0 
Etxeko Ekipamendua 3 9 +%200,0 
Ekipamendu Pertsonala 0 11   
Aisialdia eta Kultura 1 4 +%300,0 
Bestelako txikizkako 
Merkataritza 0 0 %0,0  
Ibilgailuak eta Erregaiak 1 2 +%100,0 
Guztira 26 62 +%138,5  

26. grafikoa.- Buztintxuriko hiri-ekonomiaren 
egitura 2016 (k.a.) 

32. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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2.5.11.-  Azpilagaña: eguneroko ondasunen merkataritza 

jarduera sakabanatu eta mugatua, zerbitzu 

sektorearen gorakadarekin batera hazten doana  
 
a) Mugapen geografikoa eta Azpilagañako merkataritza Ardatzak  
 
Azpilagaña auzoa Iruñearen Hegoaldean kokatzen da eta Iturrama auzoaren (Mendebaldean) 
eta Milagrosa auzoaren (Ekialdean) arteko lotura ezartzen du.  
 
Iturrama auzoarekiko muga Abejeras kaleak egiten du, Zaragoza Etorbidea da aldiz, Milagrosa 
auzoarekin muga egiten duena. Bi kale hauek Foru Plazan egiten dute bat, auzoari hiruki forma 
emanez.  
 
Milagrosa auzoan gertatzen denaren antzera, Zaragoza Etorbidea hiriko sarrera garrantzitsu bat 
izanik ere, auzoak posizio tangentziala du ardatz horrekiko eta beraz trafiko mugimendu horretaz 
aparte geratzen da.  
 
Auzokoko merkataritza jarduera Zaragoza Etorbidea, Miguel Astráin, Jose Maria Beobide, 
Buenaventura Iñiguez eta Luis Morondo kaleak bezalako trafiko ardatzetan biltzen da. Hauek ez 
dira jarduera handiko ardatzak eta horrek merkataritza auzoko hiri bilbean zehar sakabanatuta 
egotea eragiten du.  
 
 
 

 



 

 

16. mapa.- Iruñeko Azpilagaña auzoko merkataritza ardatzen mapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 
b) Hirigintza aurrekariak, eraikuntza tipologia eta biztanleria profila  
 
Azpilagaña auzoak hirigintza ikuspuntutik bi aurpegi desberdin ditu. Iturrama auzotik gertu 
dagoen zatiak azkenengo honen antza du, Milagrosa auzotik gertu dagoen zatiak aldiz, auzo 
honetako errealitatearen antza du.  
 
Bereizgarri honek, etxebizitza blokeen tipologia nagusia oso desberdina izatea dakar; bertan 
beheko solairuko gehi lau solairuko etxebizitza bloke zaharrak eta hamalau solairuko etxebizitza 
bloke altuek (Iruñea bezalako hiri batentzako eraikin nahiko altuak) elkarbizitzen dute.  
 
Hortaz, izaera propioa ez duen auzoa da eta horrekin batera, oinezkoen irisgarritasunerako 
oztopoa den Abejeras eta Ega Ibaia kaleen arteko desnibelari lotutako arazo orografiko ugari 
ditu. Hesi hau dinamizatzeko asmoarekin, Erletokieta kalean igogailua egokitu zen Iturrama 
Milagrosa auzoarekin lotzeko eta bestetik, Ega Ibaia eta Abejeras kaleetan arrapala mekanikoak 
ezarri ziren Buenaventura Iñiguez kalearen bitartez Iturrama eta Azpilagaña auzoen artean.  
 
Oinezkoen kale gehienetan argia da ibilgailu pribatuen presentzia. Aparkaleku arazoak ere 
badaude muga egiten duen eremu urdinaren ondorioz. Hirigintza aski desordenatua duen 
tamaina txikiko auzoa da honako hau, Manuel Turrilas Plaza, eremu publiko garrantzitsuena 
izanik.  
 
Azaldutako guztiaren ondorioz, egonaldi txikiko auzoa dela esan daiteke, luzaroen moduan, 
Iturrama eta Milagrosa auzoen arteko lotura funtzioa egiten duelarik eta topografiaren ondoriozko 
hainbat arazorekin.  
 
 
c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  

 
Azpilagaña auzoak 62 merkataritza jarduera ditu, horietatik 21 elikadura adarrari lotuta. Adar 
honek 2011-2016 artean 5 jarduera berri gehitu zituen, drogeria, lurrindegi eta farmaziek aldiz, 4 
jarduera irabazi zituzten denbora tarte berdinean.  
 
Ostalaritza parkea bestetik oso mugatua da -23 ostalaritza jarduera-. Alderdi positiboan aldiz, 
zerbitzu sektoreak hazkunde ikaragarria izan du (+43 zerbitzu eta profesional jarduera), 2016an 
EJZn 139 alta izanik azpisektore honetan (Azpilagañako hiri-ekonomiaren %62).  
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35. taula. – Azpilagañako hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Merkataritza 58 62 +%6,9 
Ostalaritza  21 23 +%9,5 
Zerbitzuak 96 139 +%44,8 
Guztira 175 224 +%28,0 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

 
 

 
 
  

27. grafikoa.- Azpilagañako hiri-ekonomiaren 
egitura 2016 (k.a. eta %) 

34. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 

 
Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 

2011-2016 
Elikadura, Edariak eta Tabakoa 16 21 +%31,3 
Merkataritza Mistoa 4 3 -%25,0 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-denda 6 10 +%66,7 
Etxeko Ekipamendua 9 10 +%11,1 
Ekipamendu Pertsonala 7 6 -%14,3 
Aisialdia eta Kultura 6 4 -%33,3 
Bestelako txikizkako Merkataritza 6 4 -%33,3 
Ibilgailuak eta Erregaiak 4 4 %0,0 
Guztira 58 62 +%6,9  
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2.5.12.-  Mendillorri: eguneroko ondasun eta zerbitzuen 

merkataritzan oinarritzen den lo-auzoa  
 
a) Mugapen geografikoa eta Mendillorriko merkataritza Ardatzak  
 
Iruñearen Ekialdean ezartzen den auzoa da beste udalerri batzuetatik, Iruñeko gainerako auzo 
batzuetatik baino gertuago alegia.  

 
Honela, Mendillorriren Hegoaldean Mutiloko udalerria aurkitzen da, Iparraldean eta Sarriguren 
errepidearen bitartez banandua Erripagaña udalerria kokatzen da. Auzoaren Ekialdeko muga 
Iruñeko Ekialdeko Ingurabideak (PA30) argi markatzen du. Ingurabidearen beste aldean eta 
Mendillorritik oso gertu, Sarriguren udalerria kokatzen da.  
 
Auzoa aldi berean bi zonalde argitan banatzen da: Mendillorri Garaia eta Mendillorri Beherea, 
lehenengoa bigarrenak baino tamaina txikiagoa duelarik.  

 Mendillorri Garaia zonalde altuan kokatzen da, ur deposituetatik gertu. Zonalde honetan, jarduera 
handieneko kaleak Sarriguren Kontzejua eta Olatz Kontzejuaren kaleak dira.  

 Mendillorri Beherea zonalde baxuenean kokatzen da, komunikazio bideekiko lotura 
zuzenagoarekin. Eremu honetan, eta hedadura txikiagoak izanik, jarduera komertziala beste 
zonaldean baino garrantzitsuagoa da. Jarduera hori, Egulbati Jaurerriaren eta Eguesibarko 
Kontzejuaren kaleetan biltzen da. Etxalatz Jaurerriaren kalean ere badago nolabaiteko jarduera 
Dia% supermerkatuaren presentziarekin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17. mapa.- Iruñeko Mendillorri auzoko merkataritza ardatzen mapa  
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b) Hirigintza aurrekariak, eraikuntza tipologia eta irisgarritasuna  
 
Mendillorri auzoa 90. Hamarkadaren hasieran eraikitzen hasi zen zonaldea da, biztanleriaren 
etxebizitza babestuen eskaerari aurre egiteko helburuarekin.  
 
Jatorriz, auzoa ez zen Iruñeko udal-barrutiaren parte, izan ere, auzoa eraikitzeko erabili ziren lur 
sailak jatorriz Eguesibarren parte ziren garai hartan. 1995etik aurrera, Mendillorri Iruñeko udal-
barrutiaren parte izatera pasa zen.  
 
Hirigintza operazio global bat izanik, bere planteamendua oso ordenatua eta hierarkizatua da 
kaleen eta espazio publikoen antolaketari dagokionez. Bertan kokatzen da ere auzoko zuzkidura 
ehuna (pilotalekua, anbulatorioa, Civibox…).  
 
Eraikuntza tipologia nagusia etxebizitza kolektiboko blokeak dira, Mendillorriko Hego muga 
kenduta; bertan familia bakarreko hainbat etxebizitza adosatuak kokatzen dira hiru kale 
paralelotan bakarrik.  
 
Etxebizitza blokeek beren beheko solairutan etxebizitzak dituzte, fatxadak kale nagusietan 
dauzkaten blokeetan izan ezik, horietan lokal komertzialak dira nagusi. Honen ondorioz, beheko 
solairutan oso lokal komertzial gutxi daude eta batez ere kale nagusietan biltzen dira espazio 
publikoaren hierarkizazio hori nabarmenduz.  
 
Kale nagusiak eratzen dituzten blokeak planta angeluzuzenekoak dira barneko aldean lorategi 
eremua eratzen dutelarik. Bertan kokatzen dira forma karratuko dorreko etxebizitza blokeak, 
beheko solairuan etxebizitzak ezartzen direlarik.  
 
Kokapenaren ondorioz, auzo honetarako sarbidea hein handi batean ibilgailu pribatu bidezkoa 
da. Autobusen 12 lineak Iruñearekin lotzen du auzoa.  
 
Sorreratik, lo-auzo bezala funtzionatu duen auzoa da honako hau, egonaldi luzerako auzoa izan 
ordez, paseorako eskala oso egokia baitu ere.  
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c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Auzo honetako parke komertziala “lo-auzo” batek eskatzen duen lehenengo beharreko produktu 
eta zerbitzuei lotuta dago. Izatez, bertako bizilagun askok egiten dituzte erosketak beren 
jatorrizko auzoetan edo lan egiten duten zonaldeetan.    
 
Zifrei erreparatuz, Mendillorrik 61 merkataritza jarduera zituen 2016an, 2011rekiko 18 jarduera 
komertzial galdu zituelarik.  
 
Elikadura adarrean 30 merkataritza jarduera aurki daitezke –horien artean dago Dia% 
supermerkatua-, eta oinarrizko beharrak asetzen dituzten gainerako merkataritza hurbila eta 
zerbitzuen eskaintza nahikoa suertatzen da (farmaziak, kafetegiak, ile-apaindegiak, etab.). 
Ekipamendu pertsonaleko jarduera bakarra dago eta etxeko ekipamenduaren kasuan 7 jarduera 
komertzial. Ez dago teknologiari lotutako dendarik. 2016-2017 bitartean honela, 2 irekiera berri 
bakarrik erregistratu dira.  
 
Ostalaritza parkea bestetik, eskasa da -20 ostalaritza jarduera-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. taula. – Mendillorriko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
 2011-2016 

Merkataritza  79 61 -%22,8 
Ostalaritza 21 20 -%4,8 
Zerbitzuak 95 92 -%3,2 
Guztira 195 173 -%11,3 

 
Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena  

28. grafikoa.- Mendillorriko hiri-
ekonomiaren egitura 2016 (k.a. eta %) 

36. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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Jarduera taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 35 30 -%14,3 
Merkataritza Mistoa 5 1 -%80,0 
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia eta 
Belar.denda 12 10 -%16,7 
Etxeko Ekipamendua 9 7 -%22,2 
Ekipamendu Pertsonala 4 1 -%75,0 
Aisialdia eta Kultura 10 8 -%20,0 
Bestelako txikizkako Merkataritza 4 4 %0,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 0 0 %0,0 
Guztira 79 61 -%22,8  
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2.5.13.-  Etxabakoitz: hirigintza, irisgarritasun eta 

merkataritza garapen konplexua  
 
a) Mugapen geografikoa eta Etxabakoitzeko merkataritza Ardatzak  
 
Etxabakoitz auzoa Iruñeko Hego-Ekialdean kokatzen da, Iparraldean Mendebaldea auzoarekin, 
Ipar-Ekialdean Barañain eta Hegoaldean Zizur udalerriarekin muga egiten duelarik. Auzoak ondo 
bereizitako bi zati ditu:  

 Alde batetik, Iparralderantz eta Barañainekin muga egiten, merkataritzaren ikuspuntutik zonalde 
sendotuena –Iruña Etorbideko zenbaki bakoitietan, Barañain eta Etxabakoitz artean muga egiten 
duen kalea alegia -. 

 Hegoalderantz aldiz, desnibel handia dago. Desnibel hau minimizatu egin da igogailuak 
ezartzearen ondorioz, hiriko beste zonalde batzuetan gertatu den bezala.  

 
Etxabakoitzen bi igogailu daude ezarrita Concepción Benítez kalearen inguruan eta Urdánoz 
Taldeko beste igogailu bat, zonalde hau Ipar Etxabakoitzekin lotzen duelarik. Hala eta guztiz ere, 
auzoko bi aldeen arteko banaketa garbia da.  
 
 

 

 

 

 



 

 

18. mapa.- Iruñeko Etxabakoitz auzoko merkataritza ardatzen mapa  
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b) Hirigintza aurrekariak, eraikuntza tipologia eta irisgarritasuna  
 
XX. mendearen hasieran Etxabakoitzeko Hegoaldearen inguruan hainbat industria hasi ziren 
ezartzen, horietatik garrantzitsuena Inquinasa, gaur egun bere jarduera mantentzen duena. 
Egoera honetan hasi ziren lehenengo etxebizitzak eraikitzen errepidearen alboan. 50. 
hamarkadan dagoeneko, eraiki zen Urdanoz taldearen eraikina. H formako etxebizitza blokeak 
dira auzo honetako eraikuntza nagusiak, Espainiako beste eremu batzuetako jendeari ostatu 
emateko. Auzoak hazten jarraitu zuen, baita ostatu ematen ere, baina hirigintza planteamendu 
argirik gabe. Horrek epe luzera, zuzkidura, espazio eta bizigarritasun gabeziak sortu ditu.  

 
90. hamarkadan dagoeneko, Ipar Etxabakoitzeko Plan Partziala onetsi zen Barañain mesetaren 
gainean ezarritako auzoaren zonaldea urbanizatzeko. Honela, eremu hau 90. hamarkadaren 
erdialdetik aurrera biztanlez betetzen hasi zen. Dena den, bilbe berri hau gaur egun Barañaini 
“begira” bizi da eta ez Etxabakoitzeko Hegoaldeari begira.  
 
Honek guztiak egiten du ia eskaintza komertzialik ez egotea auzoaren Hegoaldean eta 
merkataritza jarduera Ipar zonaldean biltzea, batez ere Iruña Etorbideko zenbaki bakoitietan, 
Barañain eta Etxabakoitzen arteko muga ezartzen duen Etorbidean alegia.  
 
Laburbilduz, Etxabakoitz Iruñeko gainerako zonalde eta auzoetatik aparte sortu zen auzoa da, 
gerraondoko langileei ostatu emateko. Auzoaren Iparraldean egindako esku-hartzeak 
gorabehera, baita irisgarritasun hobekuntzak ere, Etxabakoitzek bi errealitate desberdin 
aurkezten ditu.  

 
 

c) Merkataritza ehunaren bilakaera eta gaur egungo egoera  
 
Kuantitatiboki, Etxabakoitz auzoak 47 jarduera komertzial bakarrik ditu egonkortasun joera bat 
jarraitzen duelarik egunerokotasuneko merkataritza eredu batera zuzenduta, eta oso mugatuta 
Mendebaldea eta Barañain udalerriko zonalde komertziala ondo komunikatua eta oso gertu 
dagoelako. Horrela, 2016an Etxabakoitzen 17 elikadura jarduera, 11 drogeria, lurrindegi eta 
farmazia, ekipamendu pertsonaleko 6 jarduera, aisiari zuzendutako 5 jarduera, eta kultura eta 
etxebizitza ekipamenduen 4 jarduera zeuden.  
 
Zerbitzuak mantendu egin dira (57 zerbitzu eta profesionalen jarduera); hala ere, ostalaritzak 6 
jarduera galdu ditu, 2016an 17 ostalaritza enpresa zituelarik.  
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39. taula.- Etxabakoitzeko hiri-ekonomiaren bilakaera 2011-2016 (merkataritza, ostalaritza, 
zerbitzuak) 

 

 
 
 
 
 

Iturria: 2016ko urriko Iruñeko Jarduera Ekonomikoaren Txostena 
  

EJZ altak 2011 2016 Bilakaera 
 2011-2016 

Merkataritza 47 47 %0,0 
Ostalaritza 23 17 -%26,1 
Zerbitzuak 58 57 -%1,7 
Guztira 128 121 -%5,5 

29. grafikoa.- Etxabakoitzeko hiri-
ekonomiaren egitura 2016 (k.a. eta %) 

38. taula.- Jarduera kopuruaren bilakaera 
adarka 2011-2016 
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Jarduera Taldea 2011 2016 Bilakaera 
2011-2016 

Elikadura, Edariak eta Tabakoa 14 17 +%21,4 
Merkataritza Mistoa 0 0   
Drogeria, Lurrindegia, Farmazia 
eta Belar-denda 12 11 -%8,3 
Etxeko Ekipamendua 7 4 -%42,9 
Ekipamendu Pertsonala 4 6 +%50,0 
Aisialdia eta Kultura 7 5 -%28,6 
Bestelako txikizkako Merkataritza 2 3 +%50,0 
Ibilgailuak eta Erregaiak 1 1 %0,0 
Guztira 47 47 %0,0  
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Iruñeko merkataritza parkearen enpresa profila eta lehia maila, 2016an 2.690 merkataritza 
jarduerek osatuta, ondorengo ezaugarri nagusitan laburtzen da43: 
 
Hein handi batean belaunaldi berri baten ondorengotza bermatzen ez duen profil 
zaharkituko enpresaburua  

 Merkatariaren bataz besteko adina 47 urtekoa da, eta 51ko bataz bestekora iristen dira 
biztanleriaren zaharkitze maila handia den auzoetan (Iturrama, Milagrosa eta Saduzelai).  

 Ondorengotzari dagokionez, zati handi batek -%69- ez dauka belaunaldi berri baten 
ondorengotza bermatuta.  
 

Merkatariaren eta sektoreko guztizko enpleguaren hezkuntza maila mugatua  
 Merkatarien artean ikasketa maila ertaina da: merkatarien gehiengoak Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako ikasketak dituzte (%41), %34 goi mailako ikasketak dituzte eta 
%18ak lehen hezkuntza du bukatuta.  

 Sektorean sortutako lanpostu guztien artean ordea ikasketa maila baxuagoa da: 
kontratuen %70 baino zerbait gehiago bigarren hezkuntza baino beheragoko profileko 
langileenak dira (%39,9 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehengo etapakoak eta 
%31,1 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren etapakoak 44). 

 
Nekez digitalizatutako merkataritza enpresak, gehiengoak ez ditu teknologia berriak 
txertatu bere negozioen egunerokotasunean 

 Digitalizazio maila oso mugatua, ondorengo baldintzak direla bide:  
o Negozioen ia 1/3k ez du ekipamendu informatikorik bere establezimenduan  
o Establezimenduen erdiak baino gehiagok (%52) ez du bere jarduera, kudeaketarako 

software baten bitartez gauzatzen  
o Enpresen gehiengoak (%91) ez du web-orri korporatiborik, ezta korreo elektronikorik ere 

(%70)  
 
Udalerriaren auzo guztietan presente dagoen errealitatea da honako hau.  

 

  

                                                            
43 690 establezimenduei egindako inkesta;Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren  
44 Iturria: Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren Behatokia  

3.- Merkataritza enpresak eta merkataritza elkarte-ehuna  

3.1.- Iruñeko merkataritza enpresen erretratu laburra  
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30. grafikoa.- Beren negozioetan IKTak txertatu ez dituzten enpresak (%) 

  
 
 
 
 
 
 

Iturria: Iruñeko profesionalei inkesta- Iruñeko Eskaintza 2016  
 

 Errentagarritasun eta enpresa igurikimenak oso moderatuak, establezimenduen 
%41ek beheranzko joera zuen 2016ko fakturazio mailan, %47ak 2016rako 
(2015arekiko) fakturazio aurreikuspenak mantentzen zituen eta %9ak bakarrik 
aurreikusten zuen bilakaera positibo bat.  

 
31. grafikoa.- 2016ko fakturazioari buruzko aurreikuspenak 2015arekiko (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: Iruñeko profesionalei inkesta- Iruñeko Eskaintza 2016  
 

 Sektoreak berak identifikatutako prestakuntza beharra, batez ere marketin eta salmenta 
alorrean (%40) kudeaketari eta teknologia berrien txertatzeari (bakarrik merkatarien 
%11-12) lotutako beste arlo batzuen kaltetan.  

 

32. grafikoa- Merkataritza sektoreko prestakuntza beharren lehenespena (%) 

 

 

 

 

Iturria: Iruñeko profesionalei inkesta- Iruñeko Eskaintza 2016  
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 Emakumeen presentzia handiko lan merkatua (kontratuen %75,3) azkenengo 
urteetan txikizkako merkataritzan formalizatutako kontratu kopuruen bilakaeran 
joera positiboa eragin duena; zifren arabera, 2016an kontratuen kopurua (8.197) 1,5 
bider handiago da 2011n txikizkako merkataritzak erregistratu zituen kontratuen aldean, 
2016an 2.759 kontratu gehiago formalizatu zirelarik.  
 
Dena den, errealitate hau aldi-baterako kontratuetan oinarritzen da nabarmenki; 
honela, 2016an kontratuen %88,4a aldi baterako kontratuen modalitatearen barruan 
sailkatzen zen45 , %6,4ko kontratazio mugagabe baxuaren aurrean46.  

 
 

33. grafikoa.- Iruñeko txikizko merkataritzaren kontratu kopuruaren bilakaera 2011 – 2016 
(k.a.) 

 

 

 

 

 

 
 

Iturria: Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren Behatokia 

 

34. grafikoa.- Iruñeko txikizkako merkataritzaren kontratazio motaren banaketa (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren Behatokia 

 

                                                            
45 Lan edo zerbitzua: 536 kontratu, Aldi baterakoa ekoizpen mailaren arabera: 4898 kontratu, Bitarteko Kontratuak: 1.806, aldi-
baterako kontratuak pertsona desgaituak: 9 kontratu  
46 Ohizko lan-kontratu finkoak: 517 kontratu, Ohizko lan kontratu finkoak pertsona desgaituak 4 kontratu  
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Bestetik, eta positiboki, 2016an merkataritzako langabetuen kopurua (1.298) %7,5eko 
beherakadak markatzen du, 2011n erregistratutako langabetu zifrekin alderatuta.  
 

35. grafikoa.- Iruñeko txikizkako merkataritzako langabetu kopuruaren bilakaera 2011 – 
2016 (k.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren Behatokia  
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Iruñeko merkataritzaren elkarte-ehuna honela egituratzen da:  
 

 Elkarte zonalak: maila, ibilbide eta garapen desberdineko 8 elkarte zonal guztira, hiriko 
600 jarduera tertziario baina gehiago barne-hartzen dituztelarik. Elkarte-ehun zonal 
honek udalerriko 13 auzoetatik 7 ordezkatzen ditu; zazpi auzo hauek Iruñeko 
merkataritzaren %81 inguru biltzen dute.  
 

40. taula- Eremu elkarte auzoen erlazioa  

Auzoa Dena kopurua 2016  Elkarte zonalaren izena 
Enpresa 

elkartekide 
kopurua 

1. Zabalgunea 694  1. Iruñeko Zabalguneko 
Merkataritza, Ostalaritza eta 
Zerbitzu Enpresaburuen Elkartea 
47 

185 + 11 
kolaboratzaile 

2. Alde Zaharra 395 
2. Iruñeko Alde Zaharreko 

Merkataritza, Ostalaritza eta 
Zerbitzuen Elkartea48 

3. Nafarroako Merkatarien Elkartea49 

+ 200 

12 

3. Iturrama 357 4. Iturramako Merkatarien Elkartea50 50 
4. Donibane 269 5.  Donibane, Ermitagaña eta 

Mendebaldeako Merkatarien 
Elkartea 51 

6. Iruñeko Martin Azpilicueta 
inguruko Merkatari Elkartea52 

56 

5. Mendebaldea eta 
Ermitagaña 

170 37 

6. Arrotxapea 227  7. La Rotxa Merkataritza eta 
Ostalaritza Elkartea53 

43 

7. Mendillorri 61  8. Mendillorriko Merkataritza, 
Ostalaritza eta Zerbitzu Elkartea54 

18 

Guztira 2.173 komertzio 
(Iruñeko guztizko 
merkataritzaren 

%81) 

 Guztira 612 enpresa 
tertziario 

 
 
Gaur egun gainera, Txantrea (121 merkataritza jarduera) eta Sanduzelai (102 jarduera 
komertzial) bertako elkarte zonalen eraketan murgilduta daude. 

 

                                                            
47 38 €/hileko kuota 
48 37 € - 50 €/ hileko kuota 
49 20 €/hileko kuota 
50 15 €/hileko kuota 
51 20 €/hileko kuota 
52 30 €/hileko kuota 
53 15 €/hileko kuota 
54 12 €/hileko kuota 

3.2.- Merkataritza asoziazionismoa eta Iruñeko elkarte-ehuna 
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19. mapa.- Iruñeko Elkarte-ehun zonalaren banaketa  
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 Comerciantes de Navarra – Nafarroako Merkatari Elkartea –Nafarroako Merkataritza 
Federazio zaharra- (1.600 establezimendu bazkide), guztira 25 elkarte zonal (Alde 
Zaharra, Zabalgunea, etab.) eta gremialak (Nafarroako optikariak, harakinen gremio…) 
biltzen ditu, eta Martín Azpilicuetako elkarte jarduera dinamizatzen du zuzenean 
Donibane auzoan eta Antsoaingo udalerrian.  
 

 3 Udal Merkatuen Elkarteak: horietan gaur egun Ermitagaña eta Zabalguneko 
Merkatuek partekatzen dute dinamizazioa, 2018an tekniko dinamizatzaile bat izango 
duelarik. Santo Domingoko Merkatuko gerentziak lehiakortasun eta dinamizazioko 
proiektu propioak garatzen ditu, “Erabateko Aldaketa” proiektua esaterako.  
 

 Nafarroako Artisautza Elkarteak, Nafarroako artisau elikagaien elkartea -
Eguberrietako Merkatua dinamizatzen duen elkartea eta Erdi Aroko Merkatua- eta 
elikagaiak ez diren artisau produktuen elkartea –Naparlur-. 
 

 Nafarroako Harakinen gremioa, sektoreko enpresen modernizazioa eta hobekuntzara 
zuzendutako jarduera anitz garatzen dituena.  

 
Jarduera ugari garatzen dituen elkarte-ehuna: 

 “kaleko” dinamizatzailea –Iruñeko Udaleko laguntzarekin- Alde Zaharrak 12 jarduera 
dinamizatzen ditu urtean –Eman atsegin zure buruari-Date un gusto, “La noche en blanco y 
negro”, San Fermineko Kartelen Erakusketa, kaleen Apainketa, etab.-Zabalguneko elkarteak 
ekintza anitz antolatzen ditu urtean zehar, -Zabalguneko La Nuit del (shopping night), 
AEHNrekin batera Pintxo Astea, Kroketa Astea, padel torneoen babesa…; elikagai merkatuek 
dinamizazio jarduera propioak eramaten dituzte aurrera (elikadura osasuntsu tailerrak, 
haurrentzako gabonetako gastronomia tailerrak…), Iturraman 4 promozio kanpaina egiten dira 
urtero, Arrotxapean kale animazioko hainbat jarduera egiten dira (Paellada, Gabonetako 
txartelen zozketa…); eta elkarlanean garatutako beste hainbat jarduera, esaterako: Iruñeko 
Stock Aukera Feria Baluarten.  

 Sare sozial eta komunikabide bidez merkataritza jarduera ikusgarri egiten duena.  
 Laguntzen, zeharkako hornitzaileekin akordioak (garbiketa, aseguruak, etab.) eta ZER 

txanponaren (bezeroei eremu urdineko aparkalekua bonifikatzeko) kudeaketa eta 
tramitazioaz arduratzen dena.  

 Eta merkataritzari zuzendutako Prestakuntzaz arduratzen dena.  
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Hau da, asoziazionismoak, egungo lankidetza ereduan oinarrituta, goia jo du 

hobekuntzarako tartetik. Hortaz, beharrezkoa suertatzen da enpresei eta 

merkatari bazkideei balio erantsia eskainiko dien zerbitzuen lankidetza 

moduak eraberritzea. Soluzio eta lankidetzarako modu berriak (erdiguneko 

merkataritzarentzako eta auzoentzako) aurkitzea, establezimenduen 

ikusgarritasunean eta lehiakortasunean eragina izango dutenak: beharrezkoa 

da “enpresa handiek” erabiltzen dituzten armak erabiltzea, eraberritzeari 

dagokionez, balio erantsiko zerbitzuak sortzeko helburuarekin.  

Iruñeko merkataritza ehunaren asoziazionismo maila %3055 baino baxuagoa da, Euskadiko 
merkataritza sektorearen ordezkatze asoziatiboaren tasen pareko errealitatea, gaur egungo 
elkarte eredua eta jokatzen duten rola hausnartze puntuan aurkitzen direlarik.  
 
 
Honela, hiriko enpresa-ehunaren asoziazionismoak, urteetan Iruñeko Udalaren laguntzarekin 
kanpaina promozionalen, hiriko animazio ekintza, festa dinamikak, etab. (Stock Feria, Liburu 
Eguna, Campaña Comercio hace ciudad –La Noche en Blanco y Rojo-, Zabalguneko la Nuit, 
Gabonetako Merkatua, Erdi Aroko Merkatua, etab.), bitartez hiriko klima tertziarioaren animazioa 
eta dinamizazio kolektiboa landu duena, jarduera kolaboratzaile tradizionalaren eta bazkide diren 
merkataritza negozioen egoeraren gaineko eragin gaitasunaren mugak argi ikusten dituzte.  
 
  

                                                            
55 Iruñeko Merkataritza Eskaintzaren Ikerketa  
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1.- Kontsumitzailea da merkataritza-ekosistemaren erdigunea. Eraginkortasuna eta, azken 

batean, merkataritza politiken arrakastak errealitate hau begi-bistan edukitzea eskatzen 
du; gogoan izan behar da enpresen eta bitarteko eragileen –publiko eta pribatuak- posizio 
eta beharretatik haratago, sistemako motor nagusia kontsumitzailea da, bere espazioa, 
posizionamendua, beharrak, itxaropenak eta jarrera. Horren ondorioz, edozein analisi edo 
diagnostiko kontsumitzailean oinarritu behar da, edo beste modu batera esanda, eskarian.  

 
2.- 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-56 zeinek muga moduan lan egiten duenak 
markatua.  

 Baina, ondo komunikatutako herri kopuru garrantzitsuez osaturiko eskualdeko koroa edo hiri 
eremu batez osatua (22 herriz57), 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.  

 
3.- Testuinguru horretan, “Iruñea komertziala” eta tertziarioa eredu geroz eta zabalagoan 

ulertu behar dago, bere bizilagunei zerbitzu emango diena, eskualde mailako egoiliarren 
hazkundeari zerbitzu ematearekin batera. Errealitate honek, udalerri gaineko lurralde 
begiraden” beharra adierazten du …: 

 Iruñeko merkataritza parkea dimentsionatzeko eta karakterizatzeko eta erreferentzia eta 
erakargarritasun polo bezala, hiri kalitate singularraren aldeko apustua egiteko;  

 nahiz merkataritza ekipamendu handien egokitasuna eta kokapenari buruzko hausnarketa 
egiteko;  

 eta, desiratutako ereduari mugikortasuneko –ibilgailu pribatua eta garraio publikoa-, erantzun 
egokiak eta koherenteak emateko, Iruñeko ingurabidearen ikuspuntutik, baina baita hiri-sarearen 
sarrerarako logika iraunkorren ikuspuntutik ere.  

 
  

                                                            
56 EAEko hiriburuak 277 km2 ditu gutxi gora behera eta Logroñok 80 km2 
57 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. 

4.- Sintesia eta Ondorioak  

4.1.- Eskaria  
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4.-  Iruñeko biztanleria maila demografiko oso desberdinetako 13 auzotan egituratzen da.  
 Handiak: Arrotxapea, Iturrama eta Zabalgune 22.000 eta 25.000 bitarteko biztanleria duten 

auzoak dira; udalerriko biztanleriaren %36 gutxi gora behera. 
 Ertainak: Donibane, Txantrea; Mendebaldea eta Ermitagaña, eta Milagrosa 15.000 eta 

20.000 biztanle artean dabiltza; eta udalerriko guztizko biztanleriaren %37 inguru biltzen 
dute. 

 Txikiak: gainerako auzoak, Mendillorri, Sanduzelai, Alde Zaharra, Buztintxuri, Azpilagaña eta 
Etxabakoitz, 5.000 eta 11.000 arteko biztanleria kopurua dute eta Iruñeko gainerako 
biztanleriaren %27 suposatzen dute.  

 
5.- Auzo horien azken dinamikek (2011-2016) beheranzko joera dute 13 zonalde horietatik 

8tan: Donibane, Arrotxapea, Azpiligaña eta Txantrearen kasutan, biztanleria galera arina 
izan da (%1,1 eta %3,3 artean). Iturrama, Sanduzelai eta Etxabakoitzen galerak aldiz 
%5,2 eta %8,3 artekoak izan dira. Alde Zaharraren kasuan, bost urtetan %10 baino 
handiagoa izan den biztanleria galerarekin, beherakada horren adierazlea arazo sakonago 
baten sintoma da; ostalaritza bokazio gorakorra –beste hainbaten artean” eukaliptus 
efektua” antzematen duena- zentzu honetan, arreta bereziagoa eskatzen duen faktorea 
da.  

 
 Kontrako zentzuan, Mendillorri eta Mendealdea-Ermitagaña egonkor mantentzen dira 

goranzko zifra sinbolikoekin. Zabalgunean eta Milagrosan %4,4 eta %7,4ko gorakadak 
izan dituzte hurrenez hurren, erakargarritasun handia eskaintzen duten auzo bezala 
berresten direlarik. Buztintxurik jasotzen ditu egoitza eremu proiektu berrien gehiengoa, 
bere biztanleria %28 handituz, 8.472 biztanle izatera iritsi arte.  

 
6.-  Biztanleriaren zaharkitzea 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 hau bizkortu egingo da). Espazialki, eta Arrotxapea izan ezik, biztanleria gehien 
biltzen duten auzoak (Donibane, Iturrama, Zabalguneak, Txantrea) demografikoki 
dinamismo baxuko bizitza zikloan aurkitzen dira; eta zaharkitze tasa oso altuak dituzte 
(bere bizilagunen %25 eta %32 bitartean, 65 urte baino gehiago dituzte).  

 
7.- Zaharkitze prozesu honen ondorioa, merkataritzaren ikuspuntutik, eskariaren dualtasuna 

da; publiko gaztea joera berriak, erosketa esperientzia, etab., bilatzen dituen publiko 
eraberritzaile eta teknologikoa da. Bestetik, publiko zaharragoak gertutasuna, konfiantza, 
tratua… baloratzen ditu.  
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 Hortaz, igurikimen eta posizionamendu desberdinduak dituzten adinaren araberako 
segmentuak nabariak dira dagoeneko. Iruñeko txikizkako merkataritzak izaera 
desberdineko argumentu trinkoak eduki ditzake: sektoreko karaktere lehiakorra eta 
modernizatzailea (segmentu gazteena), baina baita merkataritzaren rol soziala balioan 
jartzen duena ere (segmentu zaharrena).  

 
8.- 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. 

 
9.-  Errealitate honi, zerbitzuen boomaren hazkundea gehitu behar zaio (aisialdia, turismoa, 

kultura, osasuna eta arreta pertsonala) merkataritzaren gastuaren jomuga bezala, 
lehiatzen duelarik.  

 
10.- Zailtasun hauekin batera, eta elementu transformatzaile moduan, merkataritza 

elektronikoa dugu kontsumitzailearen ohitura berrien artean. Aurrerapen txikiko urte 
batzuen ondoren, kontsumitzaile lokalen artean arrakasta izaten ari den kanala da honako 
hau (Iruñeko eta Iruñerriko kontsumitzaileen %30ak adierazi du azkenengo hilabetean 
internet bidez erosketaren bat egin duela) eta  goranzko ibilbide luze eta garrantzitsua 
aurreikusten zaio, beste herrialde batzuetako erabilpen eta gastu adierazleak, 
hemengoekin alderatuta, nabarmenki altuagoak baitira. Zentzu honetan, fenomenoa hasi 
besterik ez da egin eta esparru honetako edo on line merkataritzako herrialde 
aurreratuenen zifrei erreparatuz, Iruñeko merkataritza tartaren % 7-8 izatera iris daiteke 
hemendik 5 urteetara; eta ondorioz, egungo egoera gogor hori tenkatuz.  

 
11.-    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 zentzu zabalean (turistak eta 
txangozaleak) eta honek egiten duten merkataritza gastua, etorkizunean lankidetzan landu 
beharreko bidea da, gehiegizko /aukerak sortu gabe, dena egiteke dago.   
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12.-  Onuragarria da era berean, hiria kontsumitzaileentzako eremu erakargarria bihurtu dela 
egiaztatzea eta posizioak berreskuratu izatea ekipamendu singular periferikotaranzko 
desplazamendu ohituren aurrean. Ondorengo elementu, baldintza edo/eta errealitate 
egokiek, bai hiri eta bai hiri merkataritza posizio gorakorrean birkokatzen dute: 
biztanleriaren zahartzeak kontsumitzailearen mugikortasuna txikitzen du; hiri eremuen 
kalitate eta erakargarritasunaren hobekuntza; garraio publiko zerbitzuaren kalitatearen 
hobekuntza eta mugikortasun iraunkor forma hauen balorazio positiboa autoaren estatus 
eta askatasun ideia zalantzan jartzearekin batera; eguneroko hurbiltasunezko erosketen 
finkatzea supermerkatu formatuaren gainetik, hipermerkatuen kaltean.  

 

13.-  Deskribatutako testuinguruan, merkataritzak guztizko protagonismoa izateari utzi dio, 
honako hau ostalaritza, kultura, kirola, zerbitzu pertsonalak, enpresa zerbitzuak eta beste 
jarduera batzuk biltzen dituen abaniko zabal batekin partekatuz eta kontsumitzailearentzat 
eskaintza erakargarria eskainiz. Merkataritza Planifikazioak, zentzu honetan, Hiri-
ekonomia Plangintzari uzten dio lekua; eskaintzen dituen aukerak optimizatzeko, lan 
formula koordinatu eta partekatuak sortu behar dituen kontzeptu zabalagoa, aberatsagoa 
eta konplexuagoa alegia.  
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1.-  2016an Iruñeko merkataritza eskaintzak 2.690 merkataritza jarduera barne-hartzen ditu 
(Nafarroako merkataritza eskaintzaren %41,5) 588.241 m2ko azalera komertzial 
garrantzitsua - Donostiako merkataritza azaleraren bikoitza baina gehiago58-, okupatzen 
duelarik, azken honen udal-barrutiko dimentsio mugatuaren ondorioz (24 km2). 
Merkataritza adarrei dagokionez, elikadura merkataritza parkearen %32 da, drogeria, 
lurrindegia eta farmazia, etxeko ekipamenduaren antzera %11 eta ekipamendu 
pertsonala %21 inguru delarik.  

 
Udalerrian, Iruñerrian dauden 8 merkataritza ekipamendu handietatik 3 kokatzen dira –
Corte Inglés, Iruña M.Z eta Carrefour-, supermerkatu are garrantzitsu eta geroz eta 
handiagoa auzoetan eta erdiguneko merkataritza eremuan; eta hiru udal merkatu.  

 
2.- Zerbitzuak hazi egin dira, ostalaritzak eutsi egin dio egoerari, eta merkataritza nabarmen 

jaitsi da oraindik ondoa jo ez duen dinamika batean. Hiri-ekonomiaren gutxikako 
“zerbitizazioa” dinamika batean, zerbitzuek (hiri-ekonomiaren %45 eta 3.094 zerbitzu 
jarduera eta profesional) bilakaera positiboa izan dute 2011 eta 2016 artean %12,5eko 
hazkundea izan dutelarik. Ostalaritza eta ostatuen kasuan 1.000 jardueratik gora 
mantendu dira. Merkataritzak ordea, protagonismoa galdu du gutxika Iruñeko hiri-
ekonomian, 2011n 3.000 jarduera komertzial baina gehiago izatetik, 2.690 izatera pasa 
da 2016an, lau urtetan %12ko beherakada jasan duelarik.  

 
3.-  Iruñeko bilakaera negatiboa (-%11,7) beste hiriburuetan bizi izandakoa baino handiagoa 

izan dela– Bilbao (-%9,4), Donostia (-%8,7) eta Vitoria - Gasteiz (-%5,8), baita Euskal 
Autonomia Erkidegoa (-%7,6), Aragoi (-%7,3), Errioxa (-%3,2) eta Nafarroako Foru 
Erkidegoak berak (-%2,8) bizi izandako baino handiagoa ere 

 
4.-  Sektorialki, beherakada adar komertzial guztiek jasan dute, gehien sufritu duena etxeko 

artikuluen merkataritza adarra bada ere (-%23; 92 jarduerako saldo negatibo garbia) eta 
Arropa eta Oinetakoak (-%16,2); gainerako eguneroko ondasunetan, beherakada %7 eta 
%9 artekoa izan da.  

 
 
 
 

                                                            
58 Donostian 2.785 merkataritza jarduera kokatzen dira 284.539 m2ko azalera erabilgarriarekin Iruñea baino zabalagoa den udal-
barrutian (60,89 m2) 

4.2.- Eskaintza 
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5.-  Espazialki, Iruñeko merkataritza eredua hiri logika desberdinetan banatzen da: 
Merkataritza Erdigunea -‰30 baino gehiagoko merkataritza dentsitateekin-, erdigunetik 
hurbil dauden auzo sendoak –‰10 eta ‰15 arteko dentsitateekin-, eta gainerako 
auzoak eguneroko ondasun eta zerbitzuen zuzkidurarekin–‰5 eta ‰9 arteko 
merkataritza dentsitateekin-. 

 
Erdiguneko Merkataritza Eremua (1.089 jarduera komertzial): Zabalguneak – ospe 
handiko markekin- eta Alde Zaharrak – profil lokalagoarekin- jardueren %40,5 biltzen 
dute eta hiriko ekipamendu pertsonalaren %70. Dena den, merkataritza plaza edo udal 
eta eskualde mailako erreferentzia komertzial honek 2011 eta 2016 artean 126 
merkataritza jarduera galdu ditu (44 Zabalgunean eta 82 Alde Zaharrean).  

 
Erdigunetik gertu dauden auzo sendotuak (merkataritzaren %30), Iturrama (357 
merkataritza jarduera), Donibane (269 jarduera komertzial) eta Mendebaldea eta 
Ermitagaña (170 jarduera), ‰10 eta ‰15 arteko merkataritza dentsitateak dituzte, 
auzoko bizilagunei zerbitzua emateaz gain, inguruan kokatutako ekipamendutakoei ere 
ematen die (Nafarroako Unibertsitateko Kanpusa Iturraman, ospitale zonaldea 
Mendebaldean, Probintzia Auzitegia Donibanen), baita gertuko zonaldeetako bizilagunei 
ere. Iturramaren kasuan, merkataritzak hobeto “eutsi” dio (-%1,4) egoerari, eguneroko 
ondasunen bilakaera positiboari esker. Mendebalde –Ermitagaña eta Donibanek aldiz, 
Zabalgunean galdutako jarduera komertzial kopuru bera galtzen dute (43 eta 44 
hurrenez hurren).  

 
Gainerako auzoek (merkataritzaren %30), dentsitate baxuagoak dituzte (‰5 eta ‰9 
artekoak); ‰8 eta ‰9 bitarteko dentsitateak dituzten auzoen artean –Arrotxapea, 
Etxabakoitz, Sanduzelai eta Azpilagaña-, aipagarria da Arrotxapean izandako 
beherakada, Alde Zaharraren ondoren, galera nabarmenena jasan duena alegia (56 
jarduera komertzial gutxiago). Gainerako auzoek, ‰8 baino gutxiagoko 
egunerokotasuneko ondasunen merkataritza hurbileko dentsitateak dituzte.  

 
6.-  Iruñerriko ekipamendu handiak; asetzea, ondorioak eta erronkak. Iruñerrian kokatutako 

zortzi merkataritza ekipamendu handiak izatea (160.832 m2, guztira 4.000 lanpostu 
biltzen dituenari, Iruñean sortutako merkataritza lanpostuen ia erdia), merkataritza 
zuzkidura nabarmenki altua suposatzen du (458,3 m2 1.000 biztanleko).  

 
 Kanpoaldeko mugikortasun dinamikaz bultzatutako eredua, aldi berean eskualdeko 

sarbideak erraztu dituena –barrera efektua- baita hiriburutik ere saiheste efektua-. 
Hiriburuko Alde Zaharraren errebalorizazioa nahikoa berrorekatu ez duen dinamika hiri-
ekonomia irisgarri, erakargarri eta iraunkorra osatzen duen ekosistema bezala.  
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7.-  Egunerokotasuneko eredua eta bere hiru zutabeak; Iruñeko egunerokotasuneko 
ondasunen merkataritza eredua hipermerkatu periferikoen eredu klasikoan oinarritzen da 
– azkenengo urteetan gainbeheran egon den eredua, eraldaketa beharrezkoa duena -; 
merkataritza erdigunean nahiz auzoetan ugaritzen diren supermerkatu urbanoak – ohiko 
erosketa txikiren joeraren gorakadaren ondorioz -; eta 3 udal merkatu – bi erdigunean 
eta beste bat Ermitagaña auzoan-. 

 
8.-  Udal merkatuak “kontzeptuaren eguneratze” prozesu batean murgilduta daude, 

eraikinaren arkitekturaren, produktu freskoen postuen diseinuaren balorizaziotik eta 
antolamendutik hasita, komunikazio, dinamizazio eta kontsumitzailearen gaur egungo 
prestakuntzara arte: kalitatea + zerbitzu gehigarriek sortutako balio erantsia + tokiko 
konpromisoa, etab.  

 
9.-  Zehaztutako irakurketa espaziala: auzokako irakurketa “banaka-banaka” (ikusi 2.5. 

Iruñeko merkataritza errealitatea auzoka) 
 

10.-  Iruñeko Merkataritza Erdiguneak aldi berean desberdindutako bi eremu eta logika ditu.  
 

 Globalki “egoera ahulean aurkitzen den” Alde Zaharra, eta aldi berean Gazteluko Plazak 
espazialki desberdindutako bi eremu dituena:  

o Honen ekialdean, Zezen plazatik gertu, San Agustin, Estafeta eta hauen zeharkako 
kaleak bezalako ostalaritza ardatzak kokatzen dira. Ostalaritza intentsitateaz gain, 
souvenir tipikoen dendak anitzak dira, horrek kalitate, erakargarritasun… merkataritza 
konparatiboarekin batera egituratzeko zailtasuna suposatzen duelarik.   

o Mendebaldean, profil desberdineko eremua aurkitzen da; bertan merkataritza hobeto 
egokitzen da ingurua, etorkizunean honen aldeko apustua egiten delarik. Konkretuki, 
Iruñeko Alde Zaharreko merkataritza ardatzak Zapateria, Comedias, Pozoblanco, 
Txapitel eta Kale Nagusia dira.  

 
 Aisialdirako eta erosketetarako hirigintza maila egokia duen eta nazioarteko marka 

handiko merkataritza ardatz trinkoak hartzen dituen Zabalgunea –Ardatz nagusia Karlos 
III.aren eta bere paraleloak Paulino Caballero, Francisco Bergamín eta Amaia; eta 
Lizarra eta García Ximénez paraleloak El Corte Inglésera iristen direlarik. Eremu 
honetan, Nafarroa Beherea Etorbidea Zabalgunearen lehenengo zatia, nazioarteko 
markak ezarrita dauden zatiarekin eta marka anitzeko merkataritzaren eremuarekin 
bereizten duen barrera modukoa da.  
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 Eta bi eremuen artean –Alde Zaharra eta Zabalgunea- bisagra eremu bat –Sarasate 
Pasealekua-, trafiko komertzialerako “guztiz funtzionatzen ez duen” hirigintza mugapen 
batzuekin.  

 
11.-  Tarteko auzoen artean, “buruan” Iturramako merkataritza eremua aipagarria da –

Iruñeko hirugarren plaza komertziala- auzo honetako nahiz inguruko auzoetako 
bizilagunei zerbitzu ematen dien merkataritza ardatzekin –Iturrama, Antso Azkarraren 
Etorbidea, Eneko Aritza, Abejeras eta Pío XII, azkeneko hau berriro urbanizatua izango 
dena laster -; Baiona Etorbidea ; Martín Azpilicueta eta Urdazubiko Monastegia kalea 
Donibanen merkataritza ardatzak; eta Mendebaldea eta Ermitagaña ardatzetako 
elikadura eta hurbileko eskaintza –Irunlarrea, Barañain Etorbidea –Carrefour-, 
Benjamín Tudela Ermitagaña kaleko Merkatuaren presentzia.  

 
           Arrotxapea, Alde Zaharrarekin lotura handia duen auzo bizi eta dinamikoa da; Marcelo 

Celayeta ardatzak zeharkatutako zonaldea, eremu tertziario nabarmenekin –
Maiteminduen Parkea, eta Bernardino Tirapu eta Joaquín Beunza kaleak- azkenengo 
urteetan dena den, merkataritzak indarra galdu du egunerokotasuneko eta 
noizbehinkako produktuen alorrean (56 jarduera komertzial);  

 
 
12.-  Beste auzoak.  

   
               Milagrosa, Txantrea, Sanduzelai, Etxabakoitz eta Mendillorrik ondasun konparatiboetan 

merkataritza galera dinamika argia bizi dute eta nolabaiteko atzeraldia 
egunerokotasuneko ondasunen adarretan.  

  
 Buztintxuri, eta Azpilagaña, merkataritza-zuzkidura moderatuekin, saldo positiboko hiri-

ekonomiak dituzte.  
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1.-  Merkataritza eta Lehiakortasuna: ohiko 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 prestakuntza maila mugatua 
 Aldi baterako kontratazio mota 
 Enpresa errentagarritasun eta igurikimen oso moderatuak 

 
2.-  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.  
 

Eskariaren hazkunde esponentzialak adierazten dituzten zifren bitartez ageria den 
errealitatea alegia: 

 On line salmenten bilakaera, urte arteko hazkundeak %24 inguruan azkeneko 
urteetan Estatuaren guztizkoan 

 Iruñerriko internet bidezko eskariaren proportzioa 2016an %30 ingurukoa, %44ra 
igotzen dela biztanleria gaztea eta helduaren artean. 

 

Dena den, honek ez du erantzun koherente eta egokitua Iruñeko merkataritza ehunaren 
aldetik, izan ere, gaur egun digitalizazio maila oso baxua dauka honek.  

3.-  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. 

 
 
 
  

4.3.- Enpresa lehiakortasuna  
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4.-  Balio erantsia eskaintzen duten zerbitzuak finkatzeko beharra 
  
 Honela, aurrez deskribatutako lerroan, elkarte-ehunak, eta Merkataritza Erdiguneari 

lotutako elkarte-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.  

 
5.-  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 politiken 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 sendotutako 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. 
 
6.-  Lankidetza publiko-pribatua eta lidergo publikoa  
 
 Urtean zehar Iruñean programatutako natura eta jarduera komertziala zabala eta anitza 
 da, eta lankidetza publiko-pribatuaren 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 direnak aldi berean.  
 
 Gainera, nabaria da rol edo lidergo publikoaren beharra, sektorearen politikak integratu 
 eta koordinatuko dituena –Iruñeko Udaleko 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. Eranskina:  

2013-2015 MEParen Ebaluazioa 
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1.- Incrementar el uso de las TIC en el sector comercial 

 
1.1.-  Fomentar la incorporación de las TIC en la gestión: Programa Comercio 2.0. (Bono 

TIC). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Número de establecimientos 
comerciales que participan en las 
sesiones informativas. 

No se ha efectuado la actividad 

Número de establecimientos 
comerciales que incorporen las TIC en 
la gestión de sus negocios 
Número de comercios que hagan uso 
de Bono TIC 
Grado de satisfacción de los 
participantes 
Recomendaciones implantadas 
Grado de mejora de los resultados 
(fijar plazo) 
Inversión en la implantación 

 
No se ha efectuado la actividad 

 
1.2.-  Adaptar ayudas a la modernización incentivando  inversiones relacionadas con las TIC 
 

Indicador 2014 2015 
Presupuesto consignado 
específicamente para inversiones TIC 
dentro de la línea ayudas 
modernización (medida 1.2.1.) No se ha efectuado la actividad 

Inversión realizada 
Número de solicitudes atendidas 

 
No se ha efectuado la actividad  

 
  

1.-Evaluación del Plan de Actuación Comercial (PAC 2013 – 2015) 

1.1.- Evaluación del Programa I: Competitividad 
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1.3.-  Formación específica para incorporación TIC a comercios (Plan Formación) (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Nº cursos impartidos 9(46h de 
formación) 

8 (36h de 
formación) n.d. 

Nº asistentes 213 135 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
participantes 8 8,71 n.d. 

Grado de incremento del uso de las 
TIC por parte de los negocios 
participantes (encuesta posterior) 

72% 63% n.d. 

Tutorías TIC59  62 18 n.d 
Impacto del uso de las TIC en la 
mejora de la competitividad de los 
comercios60 

 
No se ha 
podido 
reportar 

n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Asistencia limitada y decreciente (213 a 135 en 2013 y 2014 comercios asistentes 

respectivamente, que suponen en torno al 8% y 5%61) 
 Nº de asistentes por curso entre 2013 y 2014 decreciente (de 24 a 17 asistentes 

por curso) 
 Nº de tutoría decreciente (de 62  a 18) 
 Grado de satisfacción de los participantes notable, que mejora entre 2013 y 2014 

(de 8 a 8,71 puntos sobre 10) 
 Notable grado de incremento del uso de las TIC (60-72%) 

 
1.4.- Apoyo a proyectos colectivos que fomenten la fusión comercio on y off line  
 

Indicador 2013 2014 2015 
Colaboraciones efectivas 

No se ha efectuado la actividad 
n.d. 

Grado de uso de las plataformas n.d. 
Nº establecimientos comerciales 
adheridos n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
Necesidad de avanzar en proyectos que incorporen las TIC de forma compartida 
entre el tejido comercial de Pamplona y favorezcan un comercio “conectado” 

  

                                                            
59 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
60 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
61 Sobre el total de altas IAE en comercio minorista en 2016 (2.690) 
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1.5.-  Apoyo al desarrollo de aplicaciones móviles que potencien el comercio urbano en 
entornos smartphone. Aplicaciones de información, fidelización y de medios de pago  

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de participantes en el concurso 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 
Nº de establecimientos comerciales 
interesados, participantes en charlas o 
asesorados 

n.d. 

Nº establecimientos que efectivamente 
incorporan aplicaciones n.d. 

 

 No existen indicadores 2015 
Necesidad de avanzar en proyectos que incorporen las TIC de forma compartida 
entre el tejido comercial de Pamplona y favorezcan un comercio “conectado” 

 
1.6.-  Bonificar en las ayudas de actividades de las asociaciones aquellas que potencien el 

uso de las TIC 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de acciones que incorporan el uso 
de las TIC 

2 (1.A.Casco 
Antiguo y 1 

A.Ensanche) 

4 (3.A.Casco 
Antiguo y 1 

A.Ensanche) 
n.d. 

Grado de participación en las 
campañas específicas que suponen el 
uso de las TIC 

Fase de 
diseño n.d. n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Incremento del nº de acciones entre 2013 y 2014 (de 2 a 4) 
 Alcance limitado (nº de acciones y sólo en el Área Central Comercial) 
Necesidad de abordar proyectos de innovación ambiciosos en el sector comercial a 
nivel municipal que integre herramientas apoyadas en las nuevas tecnologías desde 
el tejido asociativo del área central comercial  

 

1.7.-  Fomento del uso de redes sociales por comercios: apoyo desde perfiles SPE 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de publicaciones que fomenten el 
uso de las redes sociales en facebook 
y twitter del SPE 

28 58 n.d. 

Nº de establecimientos comerciales 
prescritos o recomendados en redes 
sociales62 

23 16 n.d. 

 
 

 Acción efectuada  
 De 2013 a 2014 se ha duplicado el nº de publicaciones en redes sociales 
 En todo caso la visibilidad a través de redes sociales se considera muy limitada  
 Alcance muy limitado, 2013 a 2014 se ha reducido el nº de establecimientos 

comerciales prescritos (de 23 a 16) 

                                                            
62 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015, incorporado posteriormente 
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2.- Modernización instalaciones y equipamientos 
 

2.1.-  Línea de ayudas a la modernización 
 

Indicador 2014 2015 
Presupuesto asignado 300.000€ n.d. 
Nº de establecimientos comerciales 
solicitantes 8 n.d. 

Inversión realizada 73.582,87€ n.d. 
Nº de solicitudes subvencionadas 63 3 n.d. 
Importe de la subvención (% de ayuda 
sobre inversión realizada64 

20.622,11 
(28,03%)) n.d 

 

 Acción efectuada  
 Alcance muy limitado en términos de solicitantes y de inversión realizada: 8 

comercios solicitantes/73.583 euros de inversión realizada 
Necesidad de reforzar esta línea de renovación en un contexto en el que la hostelería 
ha renovado de forma notable sus instalaciones y en que el comercio ha quedado 
“atrás” –Casco Antiguo y barrios-. 

 
3.- Formación 
 
3.1.-  Acciones de formación continua en el marco del Plan de Formación de Navarra (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones formativas celebradas (Nº y 
horas de formación  

33 (132,5 
horas) 44 (145 horas) n.d. 

Grado de participación en la formación 742 923 n.d. 
Satisfacción de los participantes en la 
formación 8,60 8,46 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Evolución creciente en oferta formativa y en participación  
 Grado de participación significativo: 742+923 = 1.665 asistentes  
 Grado de satisfacción notable (8,5-8,6 sobre 10 puntos) 

 
  

                                                            
63 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
64 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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3.2.-  Punto de información de oferta del Plan de Formación de Navarra (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Grado de satisfacción de las entidades 
de referencia dentro del plan de 
formación 

 
No se ha 
podido 
reportar 

n.d. 

Nº de personas informadas 1.250 1.800 n.d. 
Nº de seguidores en redes sociales: 
facebook y twitter 65 603 y 657 810 y 990 n.d. 

Nº de visitas al portal web de 
Comercio y Artesanía de Gobierno de 
Navarra66 

No se ha 
podido 
reportar 

No se ha 
podido 
reportar 

n.d. 

Nº de visitas al pamplona.es/spe, al 
apartado donde se sube la formación 
SPE67 

1.962 3.971 n.d 

 

 Acción efectuada 
 Evolución favorable en términos de personas informadas (+44%) y en el nº de 

visitas al pamplona.es/spe (se duplica el nº de visitas entre 2013 y 2014) 
 Con todo, el alcance resulta limitado (1.800 personas informadas y 3.971 visitas 

anuales a la web en 2014) 

 
4.- Apoyo a la mejora de la gestión empresarial 
 
4.1.-  Acciones de divulgación sobre temas de gestión del sector comercial – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones de difusión realizadas Semanalmente68 Semanalmente69 n.d. 
Nº de publicaciones en redes 
sociales 100 85 n.d. 

Temáticas70 Comercio electrónico, comercio 
tradicional, orientación al 
consumidor, innovación, 

creatividad, marketing de guerrilla, 
escaparates, experiencias de 

compra, merchandising, tendencias 
en retail, retail  

n.d. 

 

 Regularidad de publicaciones en el periodo 2013 y 2014  
 Última publicación en perfil facebook con fecha diciembre 2014 
Necesidad de desarrollar página web del comercio con informaciones de interés para 
el sector comercial 

  

                                                            
65 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
66 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
67 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
68 En https://www.facebook.com/spepamplona y https://twitter.com/spepamplona  
69 En https://www.facebook.com/spepamplona y https://twitter.com/spepamplona  
70 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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4.2.-  Asesoramiento en punto de venta – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de tutoría atendidas 15 18 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
beneficiarios 8,22 9,23 n.d. 

Recomendaciones implantadas 75% aplicadas 85% aplicadas n.d. 

Grado de mejora en los resultados 
(fijar plazo) 

Resultados 
positivos 

85% 
Resultados 
positivos 

n.d. 

 

 Alcance limitado (15 – 18 establecimientos) 
 Impacto muy positivo (Resultados: 75-85% implantación + Satisfacción:8-9,2 

puntos) 
Necesidad de dar continuidad a programas formativos de tipo mentoring/tutorización 
y de asesoramiento y seguimiento de los resultados de la formación en tienda. 

 
4.3.-  Tutorías de gestión empresarial –SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº tutorías (punto de venta y online) 17 y 28 17 y 29 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
participantes (curso y tutor) 8,7 y 9,45 9,1 y 9,3 n.d. 

Recomendaciones implantadas 27%71 22%72 n.d. 
Grado de mejora de los resultados  
(fijar plazo) Positivos Positivos a 

futuro n.d. 
 

 Alcance limitado (17 comercios en punto de venta y 28-29 on line) 
 Nivel de implantación de mejoras en los comercios limitado (27% en 2013 y 22% 

en 2014) 
 Impacto muy positivo en términos de satisfacción (8,7-9,5) 
Necesidad de dar continuidad a programas formativos de tipo mentoring/tutorización 
y de asesoramiento y seguimiento de los resultados de la formación en tienda. 

 
  

                                                            
71 Doce de los comercios que han recibido tutorías están realizando las mejoras. 
72 Diez de los comercios que han recibido tutorías están realizando las mejoras. 
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4.4.-  Programa “Bono-Marketing” para comercios –SPE73. 
 

Indicador 201374 201475 2015 

Nº de comercios participantes en el 
programa 

38 (2 horas) 
30 (8 horas) 

51 (2horas) 
37 (2 horas) 
26 (8 horas) 

n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes 

8,97 
9,04 

8,75 
9,00 
8,16 

n.d. 

Recomendaciones implantadas 18 tutorías (54 
horas) 100% n.d. 

Grado de mejora de los resultados 
(fijar plazo) 

100% 
Muy positivos, 
sobretodo en 
sector óptica, 
peluquería y 

moda 

Muy positivos, 
sobretodo en 

el sector moda 
n.d. 

 

 El número de comercios participantes entre 2013 y 2014 se multiplica por 1,7% 
(de 68 a 114 comercios) 

 Alta satisfacción de los comercios participantes (8-9 puntos) 
 Implantación y grado de mejora muy positivo 

 
4.5.- Asistencia para la contabilidad: programa ABACO – SPE: (Elaboración de materiales 
propios)76. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº participantes en la formación   n.d. 

Nº de negocios usuarios de ABACO 10 nuevos 
usuarios  n.d. 

Materiales propios77  

Una plantilla 
en excel para 
el control de 

gastos e 
ingresos y 
cálculo de 
Umbral de 

rentabilidad de 
un negocio 

n.d. 

Nº de participantes en la formación 
Haz tus nº78  

11 sesiones 
con 92 

participantes 
n.d. 

Nº de planes de viabilidad79  

52 Planes de 
viabilidad 

realizados con 
la plantilla 

n.d 

 

 Acción efectuada 

                                                            
73En 2014 se redefinió la acción y se materializó en formación en marketing. 
74 Los cursos: Escaparatismo navideño – Silvia Jauregi y Herramientas de imagen para el sector comercio – MQMP. 
75 Los cursos: Viste tu escaparate – Silvia Jauregi; Viste tu escaparate para la Navidad – Silvia Jauregi y Herramientas de imagen 
para el sector comercio - MQMP 
76 En 2014 se redefinió la acción, sustituyendo el Programa Ábaco por la Elaboración de materiales propios. 
77 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
78 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
79 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 



 

130 

 Proporción de nº de planes de viabilidad efectuados sobre participación 
importante (56%, 52 planes sobre 92 participantes) 

 No existen indicadores de uso efectivo y seguimiento en el comercio 

 
5.- Mejora de la atención al cliente y fidelización 
 
5.1.-  Campaña “Regálame una Idea” y otras acciones similares que fomenten la 

participación de clientes 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº comercios participantes No se ha efectuado la actividad n.d. 
Nº de personas participantes n.d. 
Nº de ideas/sugerencias n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
5.2.- Apoyo al “Club Más por Ti”. Zona Pamplona. 
 

Indicador 2013 2014 
Nº de nuevos comercios de Pamplona 
adheridos 

No se ha 
efectuado la 

actividad 
n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
5.3.-  Apoyo a la modernización de medios de pago y otras mejoras en servicios a clientes 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de establecimientos comerciales 
interesados, participantes en charlas o 
asesorados 

18 
participantes 
en la charla 

34 
participantes 
en la charla 

n.d. 

Nº establecimientos que efectivamente 
incorporan estas aplicaciones n.d. 0 n.d. 

 

 Acción efectuada en términos de charlas y asesoramiento realizado 
 Incremento en el nº de comercios interesados (de 18 a 34 entre 2013 y 2014) 
 Nulo impacto 
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6.- Mejora de la calidad 
 
6.1.-  Información y divulgación sobre programas de mejora de calidad adaptados al 
comercio (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones de difusión realizadas80 2 3 n.d. 
Nº comercios asistentes a la formación 10 90 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Importante crecimiento en el nº de comercios asistentes entre 2013  y 2014 (de 10 

a 90 comercios) 
 

6.2.-  Programa de motivación dirigido a personas empleadas en el comercio. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Acciones de difusión realizadas 2 1 (compuesto 
por 2 cursos) n.d. 

Nº personas formadas 18 781 n.d. 
Nº de personas informadas n.d. n.d. n.d. 
Nº de horas de formación82 8 8 n.d. 
Nº comercios participantes83 8 nuevos 3 nuevos n.d 

 

 Acción efectuada 
 Alcance muy limitado y decreciente en nº de personas formadas (de 18 a 7) 
Necesidad de reforzar esta línea en un clima sectorial marcado por un estado de 
ánimo bajo –con especial incidencia sobre el tejido comercial del Casco Antiguo-. 

 
 
  

                                                            
80Jornada; envío de presentación a los asistentes a la jornada. 
81 7 en total: 4 personas empleadoras y 3 personas empleadas 
82 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
83 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1.- Apoyo a emprendedores (SPE) 
 
1.1.-  Asistencia a nuevos emprendedores: asesoramiento grupal y atención individual. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Nº de proyectos atendidos 206  
(184 nuevos) 291 

2 ediciones del Programa Pamplona 
Emprende; Nº de horas: 408 (204 
horas en 4 meses cada edición) 
 
Apoyado en 22 personas. 
 
Nº de nuevas iniciativas 
empresariales: 17 

Nº de planes de empresa realizados 25 52 

Nº empresas creadas 35 51 

 
 Acción efectuada 
 Servicio dinámico que alcanza cifras notables en el año 2014 y superiores a las 

de 2013 
Necesidad de dar continuidad a la línea de apoyo al emprendimiento 

 
 
1.2.-  Ayudas a la instalación de nuevas empresas del sector comercial. 
 

Indicador 2014 2015 
Nº de nuevas empresas apoyadas No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Presupuesto asignado n.d. 
Inversión realizada n.d. 
Empleo creado n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
  

1.2- Evaluación del Programa II: Innovación y Emprendedores 
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1.3.-  Servicio GIS: asistencia para la búsqueda de locales y estudios de mercado. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de consultas/asesoramientos 
atendidos/as 50 57 n.d. 

Nº informes emitidos 5284 3985 n.d. 
 

 Acción efectuada 
 Servicio dinámico (de 50 a 57 consultas/asesoramientos atendidos de 2013 a 

2014) que pone asimismo de manifiesto la necesidad de articular estrategias 
orientadas a la cesión y/o facilitar el uso –apoyos en rehabilitación/alquiler- de 
espacios para emprendedores  

Necesidad de desarrollar un Inventario de locales vacíos sobre ejes comerciales 
definidos y necesidad de articular estrategias de dinamización y ocupación de 
locales vacíos  

 
1.4.-  Fomento de programas de microfinanciación (crowdfunding). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de proyectos apoyados a través de 
la red n.d. 0 n.d. 

Nº de participantes en la red de micro 
financiación n.d. 0 n.d. 

Recursos obtenidos n.d. 0 n.d. 
Nº de asistentes a la jornada formativa 
de micro financiación (Crowdfunding)86 39 20 n.d. 

 
 Acción asociada a la celebración de jornada formativa en el ámbito de la micro 

financiación (2013) 
 Impacto nulo  

 
1.5.-  Búsqueda de nuevas fórmulas de financiación: inversión compartida con propietarios 

locales 
 

Indicador 201387 2014 2015 
Nº locales puestos a disposición en la 
bolsa de locales n.d. n.d. n.d. 

Nº de contratos efectivamente 
realizados n.d. n.d. n.d. 

Nº de nuevas fórmulas para 
flexibilización en contratos de alquiler n.d. n.d. n.d. 

 

 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

                                                            
84 19 de Actividad, 17 de Locales Disponibles y 16 de indicadores 
85 19 de Actividad, 17 de Locales Disponibles y 2 de indicadores de actividad y 1 Mercado laboral) 
86 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
87 La acción en 2013 estaba en proceso de estudio y de cómo llevarla a cabo. Se ha establecido contacto con inmobiliarias de 
Navarra para conocer su opinión. 
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2.- Fomento del relevo generacional 
 
2.1.-  Servicio de intermediación para traspasos – SPE. 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de negocios atendidos 1 0 n.d. 
Nº de emprendedores atendidos 12 13 n.d. 
Nº de transmisiones efectuadas 3 4 n.d. 
Nº de planes de empresa realizados 3 3 n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Impacto limitado en términos de transmisiones efectuadas (3 en 2013 y 4 en 

2014) y nº de planes de empresa realizados (3 en 2013 y 2014 respectivamente). 
Dificultad en la mediación de transmisiones de negocios que efectivamente sean 
viables e interesantes para nuevos emprendedores  
Acción muy exigente en recursos y proactividad en su seguimiento 

 
2.2.-  Fomento de encuentros entre emprendedores y mentores (business angels). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones realizadas 

No se ha efectuado la actividad 
n.d. 

Nº de emprendedores participantes y 
perfiles de los mentores n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
2.3.-  Coordinación con bolsas de traspasos (FCN, Cámara) – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de proyectos derivados por estas 
entidades atendidas 

Actualmente 
no se dispone 
de dicho dato 

Actualmente 
no se dispone 
de dicho dato 

n.d. 

Nº de proyectos/interesados derivados 
a estas entidades 

Actualmente 
no se dispone 
de dicho dato 

3 personas 
derivada a 

FCN 
n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Impacto limitado 
Dificultad en la mediación de transmisiones de negocios que efectivamente sean 
viables e interesantes para nuevos emprendedores  
Acción muy exigente en recursos y proactividad en su seguimiento 

 
2.4.-  Programa de prácticas de emprendedores en comercios en vías de relevo. 

Indicador 2014 2015 
N de comercios participantes No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Nº de emprendedores participantes n.d. 
Nº de horas de práctica n.d. 
Nº de sucesiones n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  
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3.- Liberalización y agilización de trámites 
 

3.1.- Análisis de trámites y procesos para eliminar o reducir requisitos y plazos. 
 

Indicador 201488 
Mejoras llevadas a cabo n.d. 
Reuniones de coordinación n.d. 

 

No se efectúa valoración  

 

3.2.- Revisión y actualización de normativa municipal o foral que limite la actividad 
empresarial 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Cambios propuestos 189 190 n.d. 
Acuerdos Alcanzados n.d. 0 291 

 

 Acción efectuada 
Necesidad de desarrollo de la regulación municipal sobre usos terciarios, turísticos y 
residenciales sobre cota cero 
Necesidad de regulación de zonas de saturación y/o preferencia de actividad 
terciaria  

 

4.- Fomento de la innovación en el Comercio 
 

4.1.- Blog / web de tendencias y ejemplos de innovación comercial. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Volumen de suscriptores alcanzados n.d. n.d. n.d. 
Nº de ediciones n.d. n.d. n.d. 
Nº de entradas creadas92 9 21 n.d. 
Nº visitas hechas a la web93 1.153 2.413 n.d. 

 

 Acción efectuada 
 No se reporta nº de ediciones publicadas, ni volumen de suscriptores alcanzados  
 (indicadores recogidos en el PAC 2013 – 2015) 
 Positiva evolución en el nº de entradas creadas (de 9 a 21 entre 2013 y 2014) y en 

el nº de visitas hechas a la web (de 1.153 a 2.413) 
Necesidad de desarrollar página web del comercio con informaciones de interés para 
el sector comercial 

                                                            
88Con el objetivo de facilitar la labor empresarial en el sector comercial, el Ayuntamiento promueve nuevas normativas y realiza 
modificaciones en la ya vigente. En el caso de la norma reguladora de la instalación de terrazas y otros elementos asociados al 
comercio y a la hostelería en la vía pública, fue publicado en el BON el 25 de enero de 2013, documento que fue modificado 
posteriormente (BON 16 junio 2014). La aprobación inicial de modificación de la Ordenanza de higiene alimentaria fue publicada en 
el BON de 12 de mayo 2014. En esta misma fecha se publicó en el BON la “Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento de 
control posterior de las actividades y obras de adecuación iniciadas por comunicación previa o declaración responsable”, ordenanza 
que entró en vigor el 1 de junio. 
En 2014 se ha seguido trabajando para mejorar los procesos de facturación electrónica (estableciéndose con este sistema un 
periodo de pago a proveedores máximo de 30 días) y de gestión de expedientes electrónicos.  
89 Borrador nueva Ordenanza Quioscos 
90 Estudio y aportaciones al Borrador de la nueva Ordenanza de comercio no sedentario o venta ambulante 
91 Nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio no Sedentario y Nueva Ordenanza Reguladora de la Instalación de 
Quioscos en la Vía Pública 
92 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
93 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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4.2.-  Reconocimiento estable a ideas, acciones y negocios innovadores (vía web, redes 
sociales). 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº acciones desarrolladas 1 -De las empresas creadas en 2014, se han realizado 

2 artículos y se han publicado en la web 
navarraemprende.com. 
-Tanto en Facebook como en Twiter de SPE se han 
compartido 16 nuevos comercios de Pamplona. 
-Colaboración con Programa de TV “ de compras “ 
para divulgar la apertura de comercios singulares: 
Biecor, Pele y Mele y Macadamia 
-Creación de Página Web: 
www.pamplona.es/impulsatunegocio 

n.d. 

Nº iniciativas premiadas 22 n.d. 

 

 Acción efectuada 
Necesidad de dar mayor visibilidad al comercio singular de Pamplona entre 
residentes de Pamplona y vecinos/as de la Cuenca de Pamplona 

 
4.3.-  Apoyo para compartir buenas prácticas en innovación: red extranet de comercios smart 

–SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de buenas prácticas compartidas 9 21 n.d. 
Acciones de apoyo realizadas n.d. n.d. n.d. 
Nº de visitas a las entradas de buenas 
prácticas difundidas94 1.153 2.413 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Continuidad de la acción 2013 y 2014 e incremento en el nº de visitas a las 

entradas de BBPP (se duplican en este periodo) 
Necesidad de articular proyectos de innovación y smart colaborativos y 
transversales (Proyectos smart por ejes comerciales y/o Proyectos de innovación en 
el tejido comercial de Pamplona) 

 
4.4.-  Acciones de divulgación de comercios innovadores y de éxito: charlas, videos... – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº acciones de divulgación 
desarrolladas 

3 cursos 
dirigidos a 

comerciantes 

4 cursos 
dirigidos a 

comerciantes 
n.d. 

Nº de experiencias compartidas 2595 3896 n.d. 
Público objetivo alcanzado 67 comercios 

de Pamplona 
147 comercios 
de Pamplona n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Incremento del nº de experiencias compartidas (de 25 a 38 entre 2013 y 2014) y 

público objetivo alcanzado (se duplica) 
Necesidad de desarrollar acciones formativas en formato de “píldoras formativas” 

                                                            
94 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
95 Quincenalmente publicaciones a través de redes sociales 
96 Quincenalmente publicaciones a través de redes sociales 
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5.- Observatorio del Comercio 
 
5.1.-  Mantenimiento del sistema GIS y publicación de informes anuales– SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº actualizaciones GIS Empléate 
Pamplona 4 4 n.d. 

Nº de informes/estudios generados 
desde Observatorio 54 39 n.d. 

 

 Acción efectuada 
Necesidad de incorporar indicadores de seguimiento de la actividad comercial 
vinculados a la realidad del comercio minorista local (sin la influencia de las grandes 
cadenas)  

 
5.2.-  Incorporación anual de contenidos relevantes a los informes del Observatorio – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº fuentes de información 
incorporadas a vigilancia competitiva  2 1 n.d. 

Nuevos indicadores incorporados 1 3 n.d. 
 

 Acción efectuada 
No se efectúa valoración 

 
5.3.-  Actualización contenidos web Comercio - SPE y gestión de redes sociales perfil SPE . 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº actualizaciones de contenidos 
ofrecidos vía web (noticias, informes..) 42 162 n.d. 

Nº visitas a la web Comercio_SPE 4.931 10.992 n.d. 
Nº Seguidores en redes sociales 
(facebook y Twitter) 603 y 657 810 y 990 n.d. 

Nº asistentes visitas centros 
educativos (Alumnos) 97 15098 6999 n.d. 

Nº asistentes a grupales100 300 183 n.d 
Nº de actualizaciones de Gis empléate 
en redes sociales101 6 4 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Importante y creciente nº de visitas a la web Comercio SPE (de 4.931 a 10.992 

visitas entre 2013 y 2014) 
 Reducción en nº asistentes en visitas a centros educativos (de 150 a 69) 
Necesidad de desarrollar web de comercio de Pamplona y marca de Ciudad 
Necesidad de reforzar acciones de sensibilización en el ámbito comercial entre los 
centros educativos de Pamplona  

                                                            
97 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
98 135 alumnos de Cuatrovientos y 15 alumnos de Donapea. 
99 Alumnos de Cuatrovientos y de Fortec. 
100 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
101 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1. Promoción zonas comerciales 
 
1.1.- Organización de la Feria Pamplona Stock. 
 

Indicador 2013 2014 2015102 

Nº comercios que participan 61103 54 44 (63 stands 
ocupados) 

Nº de comercios que repiten 
inscripción 46 48 n.d. 

Nº de visitantes y compradores de la 
Feria 30.415 29.394 20.000 

Nº de bolsas 25.000 25.000 n.d. 
Valoración de Asociaciones de 
Comerciantes y Federación de 
Comercios de Navarra 

Muy buena n.d. 
n.d. 

Nº carteles editados104 100 100 n.d. 
Nº de mupis anunciadores105 30 30 n.d. 
Nº de azafatas106 5 4 n.d. 
Nº de cuñas radiofónicas107  60 n.d. 
Nº de anuncios en prensa108  2 n.d. 
Nº de identificadore109  260 n.d. 
Nº de personas de Empleo Social110  6 n.d. 
Nº de asociaciones participantes111  n.d. 8112 
Nº niños que utilizan el servicio de 
ludoteca113 

165 n.d. 200 

 

 Acción efectuada y consolidada año tras año 
 Importante participación en términos de visitantes (superior a los 20.000 

visitantes) 
 Incorporación de nuevas actividades en 2015 (actuaciones de DJ) para atraer al 

público más joven. 
 Sin embargo cifras a la baja en términos de comerciantes participantes y de las 

cifras alcanzadas en el año 2013 (de 61 comercios en 2013 a 44 comercios 
participantes en 2015; de 30.415 visitantes en 2013 a 20.000 visitantes en 2015) 

Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria  

  

                                                            
102 Como animación complementaria se programan actuaciones de DJ con el objetivo de atraer público más joven. 
103 33 stands dobles y 28 stands individuales 
104 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
105 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
106 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
107 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
108 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
109 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
110 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
111 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
112 Casco Antiguo, Ensanche, Iturrama, Zona Martin de Azpilicueta, San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, Mendillorri y Salvador-
Rochapea 
113 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 

Evaluación del Programa III: Dinamización e Imagen 1.3.- 
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1.2.- Campaña Comercio Hace Ciudad. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de zonas participantes 6114 7 7115 
Estimación del número de clientes 
participantes en las actividades que 
permitan conteo 

Dato no 
disponible116 

Dato no 
disponible117 n.d. 

Días totales de actividad118 10 10 n.d. 
Nº actividades llevadas a cabo119 49 n.d. n.d.120 
Nº de notas de prensa121 6 7 n.d. 
Nº de cuñas de radio 122 100 9 n.d. 
Nº de programas de radio123 1 n.d. n.d. 
Nº de carteles editados124 100 100 n.d. 

 

 Acción efectuada y consolidada año tras año 
 Incremento en el nº de comercios participantes en la noche en Blanco y Rojo (de 

70 en 2015 a 100 en 2016) 
 No se disponen de cifras del nº de clientes participantes en las actividades 

dinamizadas (difícil su cuantificación) 
Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria y fortalecer las actividades de dinamización en los barrios  

 
1.3.- Ferias sectoriales: Día del Libro y de la flor. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº flores entregadas (por cada libro 
comprado) 1.500 2.000 3.200 

Nº de librerías participantes 12 17 14 
Nº de carteles editados125 200 100 n.d. 

 

 Acción efectuada y consolidada año tras año 
 Incremento muy significativo en el nº de flores repartidas = venta libros (de 1.500 

en 2013 a 3.200 en 2015) 
 Consolidación en el nº de librerías participantes (en torno a 15 librerías) 
 Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización 

de larga trayectoria en el área central comercial de la ciudad 
  
                                                            
114 6 Asociaciones: Casco Antiguo, Ensanche, Mendillorri, Iturrama, Rochapea-Salvador y Martín Azpilicueta. 
115 7 Asociaciones: Mendillorri, Ensanche, Rochapea, El Salvador, Casco Antiguo, Zona Martín Azpilicueta, Iturrama y San Juan, 
Ermitagaña y Mendebaldea. 
116 No disponible porque son actividades realizadas en la calle y muy diversas, además las asociaciones no disponen de sistema de 
conteo de asistentes. 
117 No disponible por ser de muy difícil cuantificación. 
118 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
119 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
120 Se mencionan las actividades realizadas en el marco de “La noche en Blanco y Rojo”, donde participaron 70 comercios: desfiles 
de moda, talleres, pasacalles, conciertos y descuentos especiales; otras zonas: hichables, talleres infantiles, degustaciones o 
música. 
121 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
122 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
123 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
124 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
125 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1.4.- Apoyo a eventos y actividades promocionales privadas. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de eventos propuestos y 
ejecutados a iniciativa de entidades 
privadas 

9126 16127 n.d.128 

 

 Incremento en la actividad desarrollada entre el periodo 2014 y 2015 (de 9 a 16 
eventos) 

 Consolidación de actividades como Ensanche La Nuit y Black Friday; acciones 
de dinamización que aglutinan a 100 – 200 comercios respectivamente. 

 Desarrollo de nuevas experiencias como la Semana de Producto Local con 
posibilidad de desarrollo en diferentes espacios del área central de la ciudad 

Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria en el área central comercial de la ciudad y reforzar actividades de 
dinamización en los barrios  

 

1.5.- Mercado Medieval de Los Tres Burgos 
 

Indicador 2013 2014 2015129 
Número de puestos instalados 102 102 100 
Días de duración130 3 3 3 

 

 Consolidación del Mercado en términos de nº de puestos instalados en torno a 
100 puestos. 

 Creación en 2015 de Mercado de Jóvenes Creadores  
Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria en el área central comercial de la ciudad  

 

1.6.- Completar calendario promocional en meses sin actividad consolidada. 
 

Indicador 2013 2014131 2015132 
Nº de comerciantes interesados en 
promociones 

No se ha 
efectuado la 

actividad 

n.d. n.d. 

Nº de participantes en las campañas 
propuestas 114 n.d. 

 

 Acción efectuada en 2014 
No se efectúa valoración  

                                                            
126 Comercios C/Curia: Curia Curiosa, Casco Antiguo: promociones con motivo del Privilegio de la Unión, Ensanche: Ensanche La 
Nuit, APIDENA: Día de la Miel, La Vinoteca: Día del Rosado, Asociación de Libreros Diego de Haro: Feria del Libro, Asociación 
Naparlur: Feria de Artesanía, ABELORE: Feria de Agroturismo, Producciones Komodo: Feria de Alimentación Saludable). 
127 Curia Curiosa (calle del Casco Antiguo, 2 ediciones, en mayo y en diciembre), promociones de comercios del Casco Antiguo con 
salida a las puertas de establecimientos con motivo del Mercado Medieval, Ensanche La Nuit en el Ensanche, APIDENA Día de la 
Miel, La Vinoteca Día del Rosado, Asociación de Libreros Diego de Haro Feria del Libro en la Plaza del Castillo, “Nos vamos de 
bodegas”, Feria del Tomate, La Mañueta, la Antonieta, la Calle Rosa y la Fiesta de la Cerveza, todo ello en Casco Antiguo. Día del 
Socio (Casa Gurbindo), Semana de la Artesanía en Rochapea, Día del Barrio (Martín Azpilicueta). 
128  Ensanche la Nuit: Nº comercios adheridos: 57 comercios; La Plaza de Yamaguchi: participa por primera vez de las actividades de 
dinamización del Área de Comercio y se organizó  la Fiesta de Halloween en la plaza de San Juan. 
129 Completado por un Mercado de Jóvenes Creadores en la misma fecha en la Plaza de Burgos 
130 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
131Black Friday en noviembre de 2014: Los comercios adheridos a la iniciativa realizan el último viernes del mes de noviembre una 
promoción especial basada en descuentos muy interesantes, de al menos 20% y durante un único día. Haciendo un guiño a la 
arraiga costumbre americana, que se va expandiendo por el resto de las comunidades, se da el pistoletazo de salida a lacampaña 
de Navidad. El ayuntamiento de Pamplona propone, fomenta y apoya este evento, haciéndose cargo de la campaña de 
comunicación y difusión (cartelería, cuñas de radio, medios de comunicación municipales, redes sociales…). El primer Black Friday 
Pamplona tiene una buena acogida por parte de la ciudadanía.  
132 Black Friday (II. edición)actividad de promoción prenavideña; 170 establecimientos adheridos (20 más que en 2014) 



 

141 

1.7.- Campaña de decoración y animación Navidad. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de figuras decorativas en comercios 400 220 200 

Nº de elementos navideños instalados 
en altura 

342  
(302 pascueros 

y 40 arcos) 

214  
(118 arcos y 96 

farolas) 

118  
(arcos) 

Nº de calles y zonas decoradas 26 calles 36 *2 barrios 
más133 

Nº de casetas Mercado de Navidad 0 0 24134 
Nº de abetos135 2 2 n.d. 
Nº de zonas de juego136 8 2 n.d. 
Nº de actuaciones de animación infantil 
137 7 n.d. n.d. 

Nº de visitas guiadas138 6  n.d. 
Nº de asistentes a visitas guiadas139 298  n.d. 
Nº actuaciones musicales140 6 6141 n.d. 
Nº de invitaciones para el cine a 1€142 15.000 n.d. n.d. 
Nº de asistentes al cine143 6.882 11.449144 12.971 
Nº total de días de actividad145 16 38 n.d. 
Nº de usuarios tiovivo146 6.400 n.d. n.d. 
Potencia contratada para iluminación 
navideña147  10.392 w n.d. 

Nº clases de gastronomía navideña en 
los mercados municipales148  4 n.d. 

Nº de asistentes a las clases de 
gastronomía navideña en los mercados 
municipales149 

 109 n.d. 

Nº de usuarios del trenecito del 
ensanche150  5.932 n.d. 

Nº asistentes a paseos dulces de 
navidad151  198 (4visitas) 200 

 

 Importante actividad de decoración y dinamización en la campaña de Navidad en 
el área central comercial de Pamplona 

 Incorporación en 2015 del tejido artesanal en la feria de navidad 
 Extensión de actividad de decoración navideña a dos barrios (Chantrea y 

Mendebaldea-Ermitagaña –Plaza Yamaguchi-) 
 Crecimiento en el nº de asistentes en la campaña “cine a 1 euros” (de 6.882 

asistentes en 2013 a 12.971 asistentes en 2015) 
Necesidad de elevar el alcance y rango de la dinamización comercial en Navidad 
(Evento singular de rango comarcal y con implicación del tejido social) 

                                                            
133 Por primera vez se suman a la decoración dos barrios más: Chantrea y Plaza Yamaguchi 
134 Se instaló en la Plaza del Castillo después de dos años de ausencia, durante 20 días, con 24 artesanos con productos tanto de 
alimentación como de no alimentación, una churrería y la organización de talleres infantiles. 
135 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
136 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
137 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
138 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
139 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
140 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
141 2 pasacalles musicales y 4 actuaciones musicales en Paseo Peatonal Carlos III (3 ejecutadas, la del 27/12/2014 suspende por 
lluvia). 
142 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
143 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
144 En dos salas: en el cine Saide 6.806 y en Golem Baiona 4.643 
145 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
146 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
147 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
148 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
149 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
150 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
151 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1.8.- Mapas comerciales: soluciones TIC web, apps, códigos QR. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de mapas o productos diseñados No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. n.d. 

Soportes utilizados: web, redes…  n.d. n.d. 

 

 No existen indicadores 2014, 2015 
En 2013 no se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 

2. Plan de Marketing de Mercados Municipales 
 

2.1.- Plan de comunicación Mercados Municipales. 
 

Indicador 2013152 2014 2015 
Nº de notas de prensa y otras 
comunicaciones emitidas 10 10 n.d. 

Nº de inserciones en prensa 11 6 n.d. 
Nº de cuñas de radio 300 40 n.d. 
Nº de actividades realizadas 11 10 n.d. 
Nº de reportajes en TV 3 0 n.d. 

 

 Importante difusión y comunicación generalista efectuada a través de medios de 
comunicación  

Necesidad de abordar formas de comunicación segmentadas (población de la 
Cuenca de Pamplona, familias, turistas…) 

 

2.2.- Acciones animación Mercados de Pamplona. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de participantes en todas las 
actividades desarrolladas en los 
mercados de Pamplona 

320153 4.396154 5.150155 

Nº de actividades y eventos 
desarrollados 10 23156 12 

Nº de regalos de Fundación Osasuna 
sorteados y entregados157 45 n.d. n.d. 

 

 Abundante actividad de dinamización comercial en los Mercados 
Necesidad de caminar hacia actividades de animación segmentadas y de alcance 
territorial comarcal 

                                                            
152 Mercados Ensanche y Ermitagaña. 
153 Desglose de los participantes por actividad: 100 en Almuerzos saludable en los mercados con actividades infantiles, 125 en Visita 
Osasuna al Mercado de Ermitagaña y al Mercado del Ensanche, 25 en Curso de Nutrición para bebes, 30 Visita de Escolares al 
Mercado de Ermitagaña, 40 Campaña de Navidad Acción contra el Hambre. 
154 Nº de participantes en todas las actividades desarrolladas en los mercados de Pamplona: 150 (Almuerzos saludables en junio, en 
las actividades de animación infantil con motivo del final de curso); 4.000 flores repartidas clientes y visitantes en los tres mercados 
municipales; 137 escolares de octubre a diciembre de 2014, participando en la campaña novedosa “Aliméntate bien con los 
productos de nuestra tierra”; 109 niñas y niños en los talleres especiales de gastronomía navideña 
155 900 pinchos repartidos en las ediciones de “Saborea”; reparto de 4.200 flores; 50 niños y niñas participantes en los talleres de 
gastronomía infantil. 
156 Nº de actividades y eventos desarrollados: Bienvenida al verano con reparto de flores, 3 actuaciones, globoflexia y banda de 
música en el Mercado del Ensanche y teatro en el Mercado de Ermitagaña en la llegada al verano, 12 talleres de alimentación 
saludable para centros escolares, 4 cursos especiales de gastronomía navideña para niños de entre 9 y 12 años 
157 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente. 
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2.3.- Acciones promocionales Mercados Municipales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de participantes en todas las 
actividades desarrolladas en los 
mercados de Pamplona 

22.068158 13.531159 16.950160 

Apariciones y presencia en los medios 
de comunicación (reportajes TV y 
cuñas de radio) 

303 (3 y 300) n.d. n.d. 

Nº de actividades y eventos 
desarrollados  11161 9162 11163 

 

 Importante nº de participantes (22.068 en 2013, 13.531 en 2014 y 16.950 en 2015). 
 Consolidación de actividades y eventos desarrollados (11 anualmente) 
Necesidad de caminar hacia actividades de promoción segmentadas y de alcance 
territorial comarcal 

 
2.4.- Ayuda a la implantación de servicios al cliente (reparto a domicilio, medios de pago...). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de servicios nuevos incorporados 

No se ha efectuado la acción 

n.d. 
Nº de puestos con posibilidad de pago 
con tarjeta n.d. 

Nº de puestos con servicio de envíos a 
domicilio n.d. 

 
No se ha efectuado la acción 
No se efectúa valoración  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
158 Participantes desglosados: 470 en Saborea el Otoño: 2 restaurantes, 770 Ruleta de los Mercados, 7.000 Entrega de recetas en 
los puestos, 13.800 Entrega de Calendarios, 28 Campaña cheques descuento. 
159 Participantes desglosados: 900 a Saborea la Primavera y el Otoño, 11 en el concurso de Menestras, 700 ganadores de regalos 
repartidos, 120 invitaciones para el Congreso de cocina Cocinarte, 11.800 entregas de calendarios en Navidad. 
160 Saborea la Primavera y el Otoño reparto de 900 pintxos, reparto de 4.200 flores, reparto de 11.800 calendarios y participación de 
50 niños y niñas en los talleres gastronómicos de navidad. 
161 Saborea el Otoño: 2 restaurantes; Ruleta de los Mercados; Entrega de recetas en los puestos, Entrega de calendarios, Campaña 
cheques descuento. 
162 2 Saborea el Otoño y la Primavera, Primer concurso de recetas (Menestra), 2 ruletas de los mercados, 2 campañas de cheques 
descuento, reparto de invitaciones al Congreso de Concinarte, entrega de calendario.  
163 Saborea la Primavera y el Otoño, Concurso de recetas de Menestra, Exposición de Setas (durante Saborea el Otoño), 2 ruletas 
de los mercados, reparto de regalos, 2 campañas de cheques descuento, reparto de invitaciones al Congreso de cocina Cocinarte y 
entrega de calendarios en Navidad. 
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3. Imagen externa comercio y zonas 
3.1.- Diagnóstico imagen externa de comercios – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Nº de asesoramientos realizados 3 DADI 
FLASH 3 Diagnósticos n.d. 

Nº horas de formación y de asesoramientos 

1 hora y 2 
horas en cada 
punto de venta 

recopilando 
información 

2 horas en 
cada punto de 

venta 
recopilando 
información 

n.d. 

Cifra media de las inversiones en mejora de 
instalaciones o equipos en el último año (encuesta) 0 2.000€ (en 

fachada) n.d. 

Tiempo medio en el que se realizan las inversiones 
(encuesta) 0 2-3 meses n.d. 

Grado de satisfacción de los participantes 
(encuesta) 9 9 n.d. 

Repercusión en la cifra de ventas de los asesorados 
(encuesta) 0 Ha mejorado 

las ventas n.d. 

Nivel y grado de profesionalización de los 
escaparates y merchandising. Imagen exterior, su 
grado de mantenimiento y calidad. Imagen de la 
tienda y de las campañas de marketing, grado de 
adecuación a los clientes objetivos 

0 8 n.d. 

Nº de comercios catalogados como nivel alto en los 
aspectos de imagen definidos y % sobre el total 0 3 y 85% sobre 

el total n.d. 

Informe diagnóstico  mejoras164 8 horas para 
cada comercio 

8 horas para 
cada comercio n.d. 

 

 Alcance limitado de la acción (3 comercios) 
 No ha habido inversión en 2013 
 Impacto positivo  
 Desarrollo de la formación en punto de venta  
Continuidad en acciones de renovación y merchandising del tejido comercial en 
punto de venta 

 
3.2.- Fomentar la mejora de imagen de locales vacíos. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de actividades realizadas o de 
actividades a las que se apoya. 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de locales vacíos en los que se 
realizan las actividades n.d. 

Nº de locales vacíos en los que se 
realizan las actividades que 
posteriormente han sido ocupados por 
nuevos negocios 

n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (puntos encuesta) n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 

Posibilidad de desarrollar estrategias “paliativas” sobre locales vacíos localizados 
en ejes comerciales del área central comercial y de los barrios  

  

                                                            
164 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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3.3.- Fomentar la mejora de imagen de los locales con actividad 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Fecha de publicación de convocatoria 

No se ha 
efectuado la 

actividad 

n.d. n.d. 
Nº de proyectos presentados n.d. n.d. 
Gasto total de las inversiones y % de 
financiación pública resultante n.d. n.d. 

Cifra media de las inversiones en 
mejora de la imagen externa n.d. n.d. 

Tiempo medio en el que se realizan 
las inversiones n.d. n.d. 

Fecha de resolución y pago final n.d. n.d. 
 
No existen indicadores 2014, 2015 
Posibilidad de desarrollar estrategias “paliativas” sobre locales vacíos localizados en 
ejes comerciales del área central comercial y de los barrios  
 
4. Adecuación horarios comerciales 
 
4.1.- Fomento de acuerdos por zonas de adaptación de horarios en fechas señaladas. 

 
Indicador 2013 2014 2015 

Nº de comercios por zonas que han 
abierto en esas fechas señaladas con 
el horario acordado 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Repercusión en la cifra de ventas de 
los comercios que han abierto en esas 
fechas señaladas con el horario 
acordado (puntos encuesta) 

n.d. 

Nº de acuerdos por zonas de 
adaptación de horarios en fechas 
señaladas 

n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 
4.2.- Apoyo a campañas de comunicación vinculadas a aperturas especiales (festivos). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº acciones de comunicación 
realizadas No se ha 

efectuado la 
actividad 

2 notas de 
prensa y redes 

sociales 
municipales 

n.d. 

Encuesta a comercios para valorar la 
diferencia en afluencia de clientes y 
repercusión en ventas 

n.d. n.d. 

 

No se efectúa valoración 
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5. Refuerzo de prestigio del sector 
 
5.1.- Publicación de indicadores que reflejen empleo y peso en la actividad económica local. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de contratos relacionados con la 
actividad de comercio al por menor 
con respecto al total de contratos en 
Pamplona 

2.584 
(Primer semestre) 

3.249 
(Primer semestre) 

3.713  
(Primer semestre) 

Nº de tipos de contratos de comercio 
al por menor en Pamplona 23 23 n.d. 

Perfil de las personas contratadas en 
comercio al por menor en Pamplona 
(Nº por sexo, edad y nivel formativo) 

77,4% a 
mujeres, entre 
18 y 29 años 

con nivel 
formativo de 
bachillerato 

76,8% de los 
contratos 

registrados en 
el primer 

semestre de 
2014 se 

realizaron a 
mujeres, entre 
18 y 29 años 

con nivel 
formativo de 
bachillerato 

n.d. 

Incremento del porcentaje de 
contratos a tiempo completo o 
indefinido frente a contratos a tiempo 
parcial (o temporal). 

n.d. n.d. n.d. 

Tipo de contrato mayoritario165   
43,8% 

temporales a 
tiempo parcial 

45,2% 
temporales a 
tiempo parcial 

n.d. 

 
 Sector con alta presencia del colectivo femenino 
 Crecimiento en el nº de contratos en el periodo 2013 – 2015 (+1.129 contratos) 
 Alta temporalidad y contratación a tiempo parcial 
Segmentación de datos entre comercio urbano local y comercio vinculado a 
comercio minorista multinacional 

 
5.2.- Programa de premios y reconocimiento social de empresas y empleados del sector. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Repercusión en medios de 
comunicación No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de soportes de “reconocimiento” 
iniciados y participación de las 
asociaciones y comercios 

n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

  

                                                            
165 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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6. Comercio como atractivo turístico 
 
6.1.- Actualización contenidos web turismo, PIT y guías de Pamplona. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de actualizaciones realizadas en la 
Web 0 0 n.d. 

Nº de incorporaciones en la Web 0 0 n.d. 
Nº de incorporaciones a las guías o 
soportes adaptados 2166 2167 n.d. 

 
Necesidad de desarrollar una web de Comercio de Pamplona 
 
6.2.- Contenidos de comercio en redes sociales del perfil “Pamplona me gusta”. 
 

Indicador 2013168 2014169 2015 
Nº de nuevos fans y amigos en Facebook 3.661 6.523 n.d. 
Nº de publicaciones en Facebook 31 29 n.d. 
Nº de nuevos seguidores en Twitter 3.428 7.108 n.d. 
Nº de tweets en Twitter 236 154 n.d. 

Nº de videos incorporados en Youtube n.d. Dato no 
disponible n.d. 

Nº de visitas en Youtube n.d. 89.784 n.d. 

Nº de fotos incorporadas en Pinterest n.d. Dato no 
disponible n.d. 

Nº de visitas en Pinterest n.d. Dato no 
disponible n.d. 

Nº nuevos seguidores en Pinterest 170 76 129 n.d. 
Nº de nuevos seguidores en Instagram171 265  1.110 n.d. 

Nº de fotografías subidas en Instagram172 83 Dato no 
disponible n.d. 

Nº likes en Instagram173 1.174 Dato no 
disponible n.d. 

Nº de followers en Google Plus174 39 100 n.d. 
Nº de followers en Linkedin175 244 416 n.d. 

 
 Crecimiento en el nº de seguidores y visitas a través de redes sociales entre 2013 

y 2014 (se multiplican por 1,8 en el caso de Facebook, hasta 6.523 nuevos fans en 
2014 y se duplican en twitter, hasta 7.108 seguidores en Twitter)  

Necesidad de comunicar la oferta comercial de Pamplona a los/as vecinos/as de la 
Cuenca de Pamplona  

 

                                                            
166 1 mención en la Guía Paseos por Pamplona y 1 mención, así como presencia en la agenda de la App Pamplona me gusta. 
167 Reedición de la guía turística “Paseos por Pamplona” en la que se ha actualizado la información relativa a compras e inserción de 
una foto en dicho apartado; edición de folleto de actividades en Comercio, Turismo y Cultura en Verano y en Navidad.. 
168 Datos a fecha de 03/02/2014 
169 Datos a fecha de 15/02/2015 
170 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
171 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
172 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
173 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
174 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
175 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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6.3.- Visitas guiadas que incluyan rutas comerciales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de rutas programadas 2 1 n.d. 
Nº de visitas guiadas realizadas 6 4 n.d. 
Nº de establecimientos adheridos 6 4 n.d. 
Nº de plazas ofertadas176 300 200 n.d. 
Nº de asistentes a las visitas 
guiadas177 298 198 n.d. 

 
 Actividad reducida en términos de rutas – visitas realizadas y nº de 

establecimientos adheridos (6 comercios en 2013 y tan solo 4 en 2014) 
 Actividad exitosa en términos de asistentes (se cubre prácticamente la totalidad 

de plazas previstas)  
Necesidad de reforzar estrategias comerciales dirigidas al público 
turista/excursionista  

 
6.4.- Acuerdos para incrementar compras de turistas (fórmulas tipo Pamplona Shopping 

Card). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de campañas que se realizan con 
la tarjeta 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de establecimientos adheridos a las 
campañas n.d. 

Nº de tarjetas entregadas n.d. 
Nº de usos de la tarjeta en la 
realización de compras n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
Necesidad de reforzar estrategias comerciales dirigidas al público 
turista/excursionista  

 
  

                                                            
176 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
177 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1. Mejora de la accesibilidad de zonas comerciales 
 
1.1.- Aparcamientos en superficie: información sobre disuasorios. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Mejora de la visualización de los 
planes en web 

No se ha efectuado la acción 

n.d. 

Base de datos de plazas publicado en 
web n.d. 

Incorporación anual de datos con 
cambios producidos n.d. 

 
No se ha efectuado la acción 
Necesidad de facilitar el acceso al aparcamiento a los/as residentes de la Cuenca de 
Pamplona 

 
1.2.- Aparcamientos de rotación: fomento de acuerdos con operadores. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acuerdos alcanzados. Se 
determinaran los indicadores en 
función del acuerdo concreto 

1178 n.d. n.d. 

Nº de monedas adquiridas por las 
asociaciones179 5.637 11.254180 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Incremento en el nº de monedas (se duplica el nº de monedas adquiridas hasta 

11.254 en 2014) 
Necesidad de reforzar la dotación de aparcamiento en rotación en Casco Antiguo y 
su entorno 

 
1.3.- Mejora del uso de zonas de carga y descarga. 
 

Indicador 2013181 2014 2015 
Nº de ajustes realizados en zonas 
comerciales n.d. 

No se ha 
efectuado la 

accíon 
n.d. 

 
En 2014 no se ha efectuado la acción 
No se efectúa valoración   

                                                            
178 Con Dornier 
179 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
180 La suma de 8.254 en el Ensanche y 3.000 en Martín Azpilicueta. 
181 El Área de Seguridad Ciudadana ha elaborado nuevas normas sobre el uso y acceso a las zonas de carga y descarga (ej: 
imposibilidad de circular vehículos por la Plaza Consistorial), y hay un mayor control de las mismas por parte de dicha Área. 

1.4.- Evaluación del Programa IV: Urbanismo Comercial 
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1.4.- Mayor control de accesos de vehículos de reparto a espacios peatonales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nuevas medidas de control aplicadas n.d.  n.d. 

 
 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

 
2. Movilidad sostenible 
 
2.1.- Fomento de rutas peatonales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de rutas definidas y obras o 
arreglos en vía pública realizadas No se ha efectuado la acción n.d. 

 
No se ha efectuado la acción 

 
2.2.- Fomento de uso de transporte público. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Pendiente de determinar hasta 
concretar acuerdos con MCP y 
Agenda21 

No se ha efectuado la acción  n.d. 

 
No existen indicadores 2013, 2014 y 2015 
Necesidad de abordar estrategias de movilidad en colaboración con la Mancomunidad 

 
2.3.- Plan de Ciclabilidad - acciones orientadas a comercios. 
 

Indicador 2014 2015 
Pendiente de determinar hasta 
concretar medida con apoyo del 
equipo de Agenda 21 

n.d. n.d. 

 
En curso 

 

2.4.- Programa de vehículos compartidos orientado a empleados del comercio. 
 

Indicador 2013 
Acciones de comunicación dirigidas 
específicamente a los empleados del 
comercio sobre este servicio. Nº de 
impactos 

No se ha 
efectuado la 

actividad 
Nº de personas apuntadas al 
programa 

 

No se ha efectuado la actividad 
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3. Reurbanización de ejes comerciales 
 
3.1.- Estudio de zonas y calles a priorizar para proyectos de reurbanización. 
 

Indicador 2013 2014 2015 2016 
Listado de calles o espacios 
seleccionados n.d. n.d. n.d. n.d. 

Anteproyectos realizados n.d. n.d. n.d. n.d. 
Informe técnico externo contratado y 
completado 1 borrador 1 estudio n.d. n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
3.2.- Redacción interna de proyectos de reurbanización disponibles para cuando exista 

inversión. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Anteproyectos realizados No se ha efectuado la actividad n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 
3.3.- Búsqueda de financiación externa (UE) para proyectos prioritarios de reurbanización. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Solicitudes presentadas a 
convocatorias públicas n.d. n.d. n.d. 

Cantidad económica concedida y % 
sobre el total de inversión n.d. n.d. n.d. 

 
 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  
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4. Continuidad y concentración comercial 
 

4.1.- Fomento de ocupación de locales vacíos (GIS - Web por zonas). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Ocupación de locales 0 0 n.d. 
Agentes implicados 0 0 n.d. 
Nº de charlas de primeros pasos en 
las que se ha difundido el GIS182 23 n.d. n.d. 

Nº de mensajes emitidos en redes 
sociales183 6 n.d. n.d. 

Nº de consultas realizadas184 50 n.d. n.d. 
 

 Impacto nulo; acción a desarrollar  
Necesidad de desarrollar un Inventario de locales vacíos sobre ejes comerciales 
definidos y necesidad de articular estrategias de dinamización y ocupación de 
locales vacíos  

 

4.2.- Análisis mix comercial de ejes comerciales preferentes (GIS - Observatorio) y 
elaboración de conclusiones – SPE. 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de informes de evaluación 19 19 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
4.3.- Información a agencias inmobiliarias y propietarios sobre rentabilidades reales del 

sector – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de inmobiliarias o agentes 
contactados e informados 3185 3186 n.d. 

 

 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

4.4.- Revisión de usos de edificios de propiedad pública en zonas comerciales. Valorar 

cambios o cesiones 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Inventario de edificios y locales No se ha efectuado la actividad n.d. 
Nº de propuestas de modificación de 
uso o cesión n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

                                                            
182 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
183 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
184 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
185 Contactado con Navarra vivienda, Gómez y Urbasa. 
186 Contactado con Navarra vivienda, Gómez y Urbasa. 
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5. Amabilidad del entorno 
 
5.1.- Mejora de la seguridad, iluminación y limpieza de zonas comerciales. 
 

Indicador 2013 2014187 2015 
Zonas analizadas 5188 n.d. n.d. 

Mejoras propuestas y ejecutadas 

Aumento de la 
cobertura de 

zonas, 
incluyendo 
Iturrama  

n.d. n.d. 

 

No se efectúa valoración   
 
5.2.- Propuestas de mejora de mobiliario urbano y otros elementos que mejoren la imagen 

del entorno. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Zonas analizadas No se ha efectuado la actividad n.d. 
Mejoras propuestas y ejecutadas n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 
5.3.- Señalética comercial: soluciones TIC de realidad aumentada, códigos QR y NFC. 
 

Indicador 2014 2015 
Nº de soportes diseñados No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Nº de soportes instalados 

n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

  

                                                            
187 Policía Nacional, Foral y Municipal intensificaron la  vigilancia en zonas comerciales dentro del Plan de Prevención de Hurtos y 
Robos en Navidad. 
188 Ensanche, Casco Antiguo, San Juan, Iturrama y Rochapea. 
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1. Apoyo al asociacionismo 
 

1.1.- Convocatoria de ayudas para actividades de promoción de las asociaciones 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Fecha de publicación de convocatoria 5 de abril de 
2013 

24 de junio de 
2014 n.d. 

Nº de proyectos presentados 6 asociaciones 
27 actividades 

7 asociaciones 
32 actividades n.d. 

Gasto total de las actividades y % de 
financiación pública resultante 

161.160,70€, 
50% 

177.328,94€ 
48,50% n.d. 

Fecha de pago de anticipo y de pago 
final 

Sep. 2013 y 
feb./2014 

Dic./2014 
feb./2015 n.d. 

N proyectos subvencionados tras 
justificación189 

6 asociaciones 
25 actividades 

7 asociaciones 
30 actividades n.d. 

Gasto final total de las actividades y % 
de financiación pública resultante tras 
justificación190 

148.961,80€ 
48,39% 

150.024,98€ 
37,92% n.d. 

 

No se efectúa valoración  
 

1.2.- Apoyo al desarrollo de actividades impulsadas por las asociaciones (permisos, 
comunicación…). 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de informes elaborados para 
Seguridad Ciudadana 7191 n.d. n.d. 

Nº de actividades apoyadas con 
acciones de comunicación 3192 n.d. n.d. 

Nº de eventos propuestos y 
ejecutados a iniciativa de entidades 
privadas193 

9 16 n.d. 

 

 No se efectúa valoración para 2013 
 No existen indicadores en 2014 y 2015 

 

1.3.- Acción anual de formación continua para personal de las asociaciones – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Tema de la acción formativa 

Taller de 
comunicación 
y presentación 

eficaz 

Curso de 
Gestión y 

redacción en 
blog y redes 

sociales 

n.d. 

Nº de horas impartidas y Nº de 
participantes 

4h y 30 min  
(8 personas) 

4h  
(9 personas) n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (puntos encuesta)  9,16 7,75 n.d. 

 

 Grado de satisfacción notable  
No se efectúa valoración  

                                                            
189 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
190 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
191 Día de la miel, Boboli, Feria del Libro, Feria de artesanía, Feria de Agroturismo, Feria de Alimentación Saludable, Curia Curiosa. 
192 Comercios c/ Curia: Curia Curiosa, Casco Antiguo: promociones con motivo del Privilegio de la Unión, Ensanche: Ensanche La 
Nuit. 
193 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 

1.5.- Evaluación del Programa V: Colaboración 
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2. Apoyo a otras fórmulas de cooperación 
 
2.1.- Fomento de actividades de networking en el sector – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Tema de la sesión n.d. 3194 n.d. 
Nº participantes 33 13 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
participantes (puntos encuesta) 8,97 8,42 n.d. 
 

 Alcance limitado y decreciente en términos de participación (de 33 a 13 
participantes) 

 Grado de satisfacción elevado 
 

2.2.- Fomento a la incorporación en centrales de compras o redes empresariales. 
 

Indicador 2014 2015 
Nº sesiones informativas No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Nº participantes n.d. 
Grado de satisfacción participantes 
(encuesta n.d. 

 

 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

 

3. Transversalidad 
 

3.1.- Coordinación interna con otras áreas municipales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Asuntos tratados con cada área 
relacionados con el comercio  195 196 n.d. 

                                                            
194 Descubrimiento e identificación de recursos propios para emprender; Entrenamiento en construcción de oportunidades de negocio; y 
Trabajo en equipo y networking. 
195 Asuntos tratados con cada área relacionados con el comercio: Área de Seguridad Ciudadana (informes previos a ocupación de vía 
pública para eventos comerciales), Área de Proyectos y Conservación Urbana (peticiones de toma de corriente y agua, papeleras, para 
eventos realizados en la calle), Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Sanidad) (mercados con productos de alimentación), Área 
de Educación y Cultura (programación de actividades en fechas coincidentes: El Privilegio de la Unión, Navidad, Ciudadela…), Área de 
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte (Prensa) (notas de prensa, ruedas de prensa, página web, redes sociales, agenda municipal, 
anuncios, cuñas radiofónicas…), Área de Servicios Generales (Tributos periódicos y Recaudación) (petición de informes sobre altas en IAE, 
y sobre situación tributaria de beneficiarios de ayudas), Área de Servicios Generales (Patrimonio) y Área de Seguridad Ciudadana (consultas 
para elaboración del borrador de Ordenanza de Quiscos), Área Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Agenda 21), Área de Bienestar 
Social e Igualdad (Igualdad y Formación para el Empleo) (Plan de Igualdad de Oportunidades e Impartición del Módulo de Emprendimiento 
por parte del SPE en un curso para Desempleados organizado por el Área de Bienestar Social e Igualdad) 
196 Asuntos tratados con cada área relacionados con el comercio: Área de Seguridad Ciudadana (informes previos a ocupación de vía 
pública para eventos comerciales), Área de Proyectos y Conservación Urbana (peticiones de toma de corriente y agua, papeleras, para 
eventos realizados en la calle), Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Sanidad) (mercados con productos de alimentación), Área 
de Educación y Cultura (programación de actividades en fechas coincidentes: El Privilegio de la Unión, Navidad, Ciudadela…), Área de 
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte (Prensa) (notas de prensa, ruedas de prensa, página web, redes sociales, agenda municipal, 
anuncios, cuñas radiofónicas…), Área de Servicios Generales (Tributos periódicos y Recaudación) (petición de informes sobre altas en IAE, 
y sobre situación tributaria de beneficiarios de ayudas), Área de Servicios Generales (Patrimonio) y Área de Seguridad Ciudadana (consultas 
para elaboración del borrador de Ordenanza de Quiscos), Área Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Agenda 21), Área de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente (Agencia Energética) (informes técnicos sobre la adecuación de la inversión a los criterios de eficiencia 
energética fijados en la Convocatoria de Ayudas destinadas a Empresas del Sector Comercial), Área de Bienestar Social e Igualdad 
(Igualdad y formación para el Empleo) (ejecución del II Plan de Igualdad, diagnóstico sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 
Pamplona e Impartición de un taller sobre Autoempleo por parte del SPE para los alumnos de la Escuela Taller de Empleo de Atención a 
personas en situación de dependencia en Domicilio e Instituciones), Áreas de Gerencia (Plan de Calidad Municipal y “Visor SIG WEB 
Corporativo piloto”), Área de Proyectos y Conservación Urbana – Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (recopilar información de 
dichas áreas para junto con la información del Área de Empleo, comercio y Turismo poder elaborar una memoria denominada “Promoviendo 
el comercio” en la que se recogen las actividades de renovación urbana comercial del Ayuntamiento de Pamplona en el periodo 2010-2014, 
memoria que fue presentada a los Premios Nacionales de Comercio Interior para el año 2014, en la adjudicación de dichos premiso se le 
concedió al Ayuntamiento de Pamplona un Accésit, en su modalidad de Ayuntamientos, siendo este un reconocimiento a la calidad de 
trabajo realizado por el Ayuntamiento a favor del fomento de la actividad comercial). 
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No se efectúa valoración  
Necesidad de coordinar áreas municipales y Oficina Estratégica del Ayuntamiento de 
Pamplona 

 
3.2.- Participación en programa estratégico Smart City. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de reuniones del proyecto 
SmartCity a las que asistimos (no se 
determinan más hasta no contar con 
un proyecto concreto dentro de la 
estrategia global) 

3  197 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
3.3.- Participación en Plan Agenda 21. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Participación en las reuniones del Foro 
Agenda 21. Aportaciones realizadas al 
Plan 

1  198 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
3.4.- Participación en Estrategia Open Data. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de documentos incorporados al 
sitio web Open Data 6199 4200 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 

  

                                                            
197 Entrega de los indicadores seleccionados para el Área de Empleo, comercio y Turismo. 
198 http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=98&idioma=1 Participación en las reuniones del Foro Agenda 21. Ejecución de las 
acciones correspondientes al Área de Empleo, Comercio y Turismo dentro del II Plan de Acción de Agenda 21. 
199 Contrato alquiler, montaje y desmontaje casetas Feria de Navidad 2012-2013; Convenio VII Fería de Oportunidades Pamplona 
Stock; Contrato Iluminación y Decoración Navideña 2013-2014; Convenio con la Asociación de Empresarios del Comercio del libro 
de Navarra “Don Diego de Haro”; Convenio para la realización del Mercado Medieval de los Tres Burgos 2013, Convenio para el 
Desarrollo de la VUE 2013. 
200 Nº de documentos incorporados al sitio web Open Data: 4 (Convenio con la Federación de Comercios de Navarra para la 
organización y desarrollo de la VIII Feria de Oportunidades Pamplona Stock, Contrato Iluminación Navideña 2014-2015, Convenio 
con la Asociación de Empresarios del Comercio del libro de Navarra “Don Diego de Haro” para la celebración del Día del Libro y de 
la Flor, Adhesión a la "Red Navarra de Apoyo al Emprendimiento". 
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3.5.- Participación en Plan de Igualdad – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Los planteados  de manera específica 
cada año en las acciones planteadas 
en el marco del Plan de Igualdad. 

Recogido en 
informe 

específico del 
Plan de 
Igualdad 

n.d.201 n.d. 

 

No se efectúa valoración  
 

4. Coordinación y colaboración con entidades del sector 
 

4.1.- Colaboración con la Dirección General de Comercio y Turismo del Gobierno de 
Navarra. 

4.2.- Colaboración con la Cámara Navarra de Comercio e Industria. 
4.3.- Colaboración con la Federación de Comercio de Navarra y sus Asociaciones 

miembros. 
4.4.- Colaboración con otras entidades empresariales locales. 
4.5.- Colaboración con otros Ayuntamientos, AAPP y/o redes nacionales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº reuniones y contactos mantenidos 
por mes 6202 5203 

2  
(Mesas de Comercio 

de Pamplona) 

Nº de eventos a los que se asiste y 
participa 

Asistencia 
periódica a 

reuniones con 
los anteriores 
organismos 

Asistencia 
periódica a 

reuniones con 
los anteriores 
organismos 

n.d. 

Nº de proyectos desarrollados en 
colaboración 5204 4205 n.d. 

Visita delegación206 1 delegación 
de Argentina  n.d. 

 

No se efectúa valoración  

  

                                                            
201 http://www.pamplona.es/igualdad/home.html / http://www.pamplona.es/igualdad/especificas.html / Esta Área Temática 4 
(Comercio y Turismo) se dirige a tomar medidas con un doble objetivo, por una parte para favorecer el potencial emprendedor de las 
mujeres de Pamplona y, por otra, para implicar al empresariado con el propósito de eliminar las discriminaciones en el mercado 
laboral y favorecer una cultura empresarial que fomente la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las personas 
trabajadoras. A lo largo del 2014 se ha trabajado en la ejecución del II Plan de Igualdad (En el SPE: Incorporación de fondo 
documental específico en materia de Igualdad; Café-tertulia con mujeres emprendedoras; Curso de competencias emprendedoras 
para mujeres; Difusión periódica en redes sociales de referentes positivos de mujeres en empresas; Aplicación de la perspectiva de 
género en el itinerario de asesoramiento a emprendedores: documentación elaborada (imágenes, redacción, ejemplos, etc...), en la 
preparación de la información a transmitir y la preparación y sensibilización al respecto de las personas responsables; Tener a 
disposición de las personas usuarias las medidas de fomento a la contratación de mujeres) y en el diagnóstico sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres en Pamplona. 
Se adjunta informe específico seguimiento acciones Plan de Igualdad 
202 Presentación del PAC en SPE (GN-Comercio, Cámara de Comercio, FCN, asociaciones de comerciantes), 4 reuniones de la 
Mesa de Comercio (FCN, asociaciones de comerciantes), 1 reuniones del Consejo de Comercio de Navarra (10/05/2013). 
203 3 reuniones de la Mesa del Comercio (FCN, asociaciones de comerciantes) (12/03/2014 – 08/10/2014 – 12/12/2014), 2 reuniones 
del Consejo de Comercio de Navarra (15/01/2014 - 27/10/2014). 
204 Convenio con Cámara de Comercio para el desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial, Convenio con FCN para la celebración 
de la Fería del Stcok, Convenio con Asociación de Alimentos Artesanos para la celebración del Mercado Medieval de los Tres 
Burgos. Convenio con Asociación de Libreros Diego de Haro para la celebración de la Feria del Libro. Colaboración con Asociación 
de Comerciantes del Ensanche para la celebración de la Noche del Ensanche. 
205 Convenio con FCN para la celebración del la Feria del Stock; Firma del acuerdo de constitución de la Red de apoyo al 
emprendimiento en Navarra; Participación en el portal web www.navarraemprende.com; Convenio con la Asociación de Empresarios 
del Comercio del libro de Navarra “Don Diego de Haro” para la celebración del Día del Libro y de la Flor. 
206 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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5. Formación equipo 
 
5.1.- Asistencia a congresos, foros, jornadas técnicas de temática relacionada con el sector. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de eventos a los que se asiste y 
participa 6207 1208 n.d. 

Valoración del contenido técnico de la 
sesión Muy positiva Muy positiva n.d. 

 
 Valoración muy positiva  

 
5.2.- Acción formativa anual en el SPE para técnicos equipo y entidades colaboradoras – 

SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Tema de la sesión formativa.  

Taller de 
comunicación 
y presentación 

eficaz 

Curso de 
gestión y 

redacción en 
blog y redes 

sociales 

n.d. 

Nº horas y asistentes 4h y 30 min 
8 personas 

4 horas 
9 personas 

n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (encuesta) 9,16 7,75 n.d. 

 
 Grado de satisfacción notable  

 
6. Comunicación y seguimiento PAC 2013 – 2015 
 
6.1.- Comunicación del PAC a asociaciones, entidades públicas y sector en general. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº aportaciones recibidas 4209 0 n.d. 
Nº de sesiones informativas, notas de 
prensa y acciones realizadas que 
faciliten la comunicación del PAC 

8210 5211 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
  

                                                            
207 Urban Commerce (sep.2013); Curso “Introducción al SIG” (17 y 18 /12); Taller de “ comunicación y presentación eficaz” (14/11); 
Taller de Igualdad denominado “Proyectos y Programas con Perspectiva de Género” (14,17 y 21/05); Taller de Igualdad denominado 
“Incorporación del Mainstreaming de Género en la Gestión Municipal” (5,12 y 18/11); Acción formativa denominada “La mejora 
continua en el marco del proyecto Cartas de Servicio del Ayuntamiento de Pamplona (27/11). 
208 Curso de “ Gestión y redacción en blog y redes sociales (21/11) 
209 3 documentos aportados por los representantes del sector y 1 documento aportado por Cámar de Comercio. 
210 Presentación a Grupo Técnico (21/01/2013), 4 reuniones de la Mesa de Comercio (15/02/2013 – 01/03/2013 – 08/05/2013 – 
30/09/2013), 3 notas de prensa (28/01/2013 – 18/02/2013 – 30/09/2013) 
211 3 reuniones de la Mesa del Comercio (12/03/2014 – 02/10/2014 – 12/12/2014); 2 notas de prensa (12/03/2014 – 12/12/2014). 
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6.2.- Definición y seguimiento de indicadores de evolución del PAC. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Herramienta de seguimiento puesta en 
marcha 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de comercios o entidades 
participantes en la muestra 

n.d. 

Publicación anual de indicadores 
seleccionados 

n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración 

 

6.3.- Revisión anual de medidas e indicadores. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Informe anual de evaluación del PAC, 
revisión de fichas, grado de 
cumplimiento de los indicadores de las 
medidas, revisión del presupuesto 
ejecutado y la previsión de años 
posteriores 

Realizado 
entre enero y 

febrero de 
2014 

Realizado en 
abril de 2015 

n.d. 
(Información recogida a través de la 

memoria) 

Avance de revisión del presupuesto en 
octubre para considerar ajustes en 
presupuesto del área del año posterior 

Se realizó en 
octubre 2013 No se realizó n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
6.4.- Incorporar a los informes del Observatorio de Comercio datos vinculados al PAC – 

SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de datos o información nueva 
incorporada 1 3 n.d. 

Publicación anual de informes del 
Observatorio 17212 17213 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

  

                                                            
212 9 Informes de actividad y 8 informes de locales relativos al segundo semestre 2012 
213 8 Informes de actividad, 1 informe de actividad comercio minorista y 8 informes de locales relativos al segundo semestre 2013 
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2. Eranskina:  
Iruñeko merkataritza sektorean 
lan merkatuaren analisia 2012-

2017 
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MERCADO LABORAL DEL COMERCIO EN 
PAMPLONA 2012 - 2017 
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I. Contratos en Comercio: evolución 2012-2017214 

 
De acuerdo con la información facilitada por el Observatorio Navarro de Empleo, dependiente del Servicio 
Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra, los datos de formalización de contratos en el sector del 
comercio al por menor215 (excepto vehículos de motor y motocicletas), en el periodo 2012 – 2017, 
muestran un crecimiento continuado. Así, comparando el año 2012 (5.599 contratos) con las cifras del año 
2016 (8.197 contratos), el incremento en el número de contratos registrados en el sector del comercio 
minorista resultaba de un 46,4%. Interanualmente, el mayor incremento en el número de contratos se 
producía entre los años 2013 y 2014 (+22,7%). 
 
No obstante, el porcentaje que suponen los 
contratos en el sector del comercio 
minorista respecto al número total de 
contratos realizados en Pamplona, se ha 
mantenido prácticamente estable en torno 
al 6,6%; a excepción del año 2012, 
ejercicio en el que esta representación 
alcanzaba un máximo del 7,5%; y del año 
2016, año en el que por el contrario, la 
representación bajaba  hasta el 5,9%.  Esta 
realidad, responde a una evolución 
contractual en el comercio minorista del 
municipio, semejante a la vivida en el conjunto de la economía pamplonesa. 

 
Nº de contratos en comercio al por menor en Pamplona 2012 – 2017 (c.a.) 

COMERCIO AL POR MENOR, (EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS ) 
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
Nº contratos 

registrados/año 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124- 
% sobre el total 7,45% 6,51% 6,96% 6,18% 5,90% 6,70% 

 
 
Atendiendo a la distribución mensual de dichos contratos del comercio minorista a lo largo del año, se 
evidencia la estacionalidad del sector comercial en determinadas épocas del año. 

 
Así, durante el segundo semestre del año, se formalizan más de la mitad de los contratos; por término 
medio en el periodo 2012 – 2016 se formalizaban en torno al 56% de los mismos. 
 
  

                                                            
214 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
215 Contratos registrados en el sector del comercio minorista, según CNAE 47. 
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Del mismo modo, el tercer trimestre del año, o periodo estival, constituye la época que mayor número de 
contratos minoristas registra; así, en julio, se produce un repunte vinculado a las fiestas de San Fermín; 
mes que supone por término medio un 12% de la contratación anual del sector. Globalmente, cada año, 
este tercer trimestre aglutina en torno al 29-30% de la contratación total registrada en el sector del 
comercio al por menor de Pamplona.  
 

Nº de contratos mensuales en comercio al por menor en Pamplona 2012 – 2017 (c.a.) 

Meses  2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(hasta 
agosto) Enero 416 445 499 575 602 700 

Febrero 396 361 448 580 525 591 
Marzo 395 419 507 578 625 722 
Abril 398 407 577 584 589 608 
Mayo 400 485 593 610 634 817 
Junio 451 467 650 786 735 876 
Julio 676 832 1.010 941 865 1.008 
Agosto 605 520 575 565 594 802 
Septiembre 484 509 675 713 756 - 
Octubre 542 584 688 638 767 - 
Noviembre 451 596 773 716 862 - 
Diciembre 385 576 619 663 643 - 

TOTAL 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Por tipología de contratación cabe destacar que gran parte de los contratos realizados durante el periodo 
2012-2016, y hasta agosto de 2017, se corresponden con contratos eventuales por circunstancias de la 
producción; de modo que estos contratos suponen más del 59% de los contratos realizados anualmente, y 
llegaban incluso a suponer el 64% de la contratación en el año 2013.  
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Globalmente los contratos de carácter eventual o temporal resultan mayoritarios en el sector; así en 2016 
este tipo de contratación suponía el 88% frente al 6,4% que representaban los contratos indefinidos 
registrados en el sector comercial; dinámica que se repite anualmente durante todo el periodo 2012-2017, 
registrando por término medio un 87% de contratos eventuales frente a un escaso 6% de carácter 
indefinido. 

 
Nº de contratos en comercio al por menor en Pamplona por tipología de contratación 2012 – 2017 (c.a.) 

TIPO DE CONTRATO 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(hasta 
agosto) 

INDEFINIDO ORDINARIO 
(Bonif/No Bonif) 

405 299 507 457 517 383 

INDEFINIDO FOMENTO 
CONTRATACION FCI 

9 0 0 0 0 0 

INDEFINIDO PERS. CON 
DISCAP. ORDINARIOS 

0 1 2 4 4 4 

INDEFINIDO PERS. CON 
DISCAPACIDAD FCI 

0 0 0 0 0 0 

CONVERSION ORDINARIA 290 341 326 364 352 299 
CONVERSION FCI 13 0 0 0 0 0 
OBRA O SERVICIO 324 354 586 482 536 337 
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS 
DE LA PRODUCCIÓN 

3.345 3.958 4.502 4.762 4.898 3.540 

INTERINIDAD 1.118 1.143 1.572 1.726 1.806 1.501 
TEMPORAL PERS. CON 
DISCAPACIDAD 

7 6 10 10 9 11 

SUSTITUCION JUBILACION 
ANTICIPADA 

1 0 0 0 0 0 

JUBILACION PARCIAL 11 7 6 5 8 14 
RELEVO 10 4 3 2 3 1 
PRACTICAS 8 11 15 36 49 24 
FORMACION 48 47 79 97 11 10 
OTROS 10 30 6 4 4 0 
TOTAL 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124 
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Perfil de las personas contratadas en comercio 2012-2017216 

 
El perfil de la persona contratada se corresponde mayoritariamente con un perfil femenino; así, por 
término medio por encima del 75% de los contratos registrados en el comercio al por menor de Pamplona, 
se formalizaba con mujeres. 
 

Género de las personas contratadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012 – 2017 

GÉNERO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(hasta agosto) 

c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 
MUJERES 4.381 78,3 4.745 76,5 5.750 75,5 6.003 75,5 6.173 75,3 4.536 74,1 

HOMBRES 1.218 21,8 1.456 23,5 1.864 24,5 1.946 24,5 2.024 24,7 1.588 25,9 

TOTAL 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124 

 
Analizando los contratos en el sector del comercio minorista en función de la edad de la persona 
contratada, destaca el segmento joven, menores de 30 años, los cuales por término medio suponen casi 
la mitad (49%) del total del personal contratado.  
 
Por su parte, las personas mayores de 50 años representan en torno al 6%; no obstante, el segmento de 
mayor edad ha crecido durante el periodo 2012-2017, aumentando en 2016 más de 1,4 p.p. el porcentaje 
registrado en el año 2012. 
 

Edad de las personas contratadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012 – 2017 

EDAD 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

16-19 228 4,1 229 3,7 364 4,8 319 4,0 390 4,8 384 6,3 

20-24 1.294 23,1 1.345 21,7 1.668 21,9 1.816 22,8 1.967 24,0 1.582 25,8 

25-29 1.214 21,7 1.388 22,4 1.735 22,8 1.650 20,8 1.689 20,6 1.152 18,8 

30-34 933 16,7 1.029 16,6 1.210 15,9 1.232 15,5 1.139 13,9 774 12,6 

35-39 821 14,7 917 14,8 1.097 14,4 992 12,5 1.038 12,7 719 11,7 

40-44 434 7,8 566 9,1 705 9,3 855 10,8 798 9,7 639 10,4 

45-49 353 6,3 374 6,0 383 5,0 536 6,7 589 7,2 398 6,5 

50-54 181 3,2 190 3,1 268 3,5 339 4,3 359 4,4 271 4,4 

55-59 96 1,7 116 1,9 125 1,6 153 1,9 162 2,0 152 2,5 

>59 45 0,8 47 0,8 59 0,8 57 0,7 66 0,8 53 0,9 

TOTAL 5.599 100 6.201 100 7.614 100 7.949 100 8.197 100 6.124 100 
 
  

                                                            
216 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
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En lo que hace al nivel formativo de las personas contratadas en el sector del comercio minorista, destaca 
las personas que han completado estudios de primera etapa de educación secundaria (40% por término 
medio).  
 
Por su parte, el colectivo que ha cursado estudios técnicos de Formación Profesional y/o estudios 
Universitarios representan por término medio un 27,5% (un 13,5% y un 14% respectivamente). 
 

Nivel formativo de las personas contratadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012 – 2017 

NIVEL FORMATIVO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

DESCONOCIDO 1 0,0 17 0,3 18 0,2 5 0,1 17 0,2 5 0,1 

EDUCACION PRIMARIA 86 1,5 131 2,1 160 2,1 164 2,1 191 2,3 180 2,9 
PROGRAMAS DE MAS 
DE 300 HORAS 

2 0,0 0 0,0 8 0,1 5 0,1 2 0,0 5 0,1 

PRIMERA ETAPA DE 
EDUCACION 
SECUNDARIA 

2.338 41,8 2.425 39,1 2.844 37,4 3.095 38,9 3.273 39,9 2.575 42,0 

PROG DE MAS DE 300 
HORAS CON TIT. ESO 

7 0,1 2 0,0 5 0,1 7 0,1 4 0,0 2 0,0 

SEGUNDA ETAPA DE 
EDUCACION 
SECUNDARIA 

1.624 29,0 1.688 27,2 2.169 28,5 2.307 29,0 2.565 31,3 1.886 30,8 

ENS.SUP.FP 
EQUI.ARTES 
PLASTICAS Y DISEÑO 

682 12,2 913 14,7 1.196 15,7 1.166 14,7 996 12,2 652 10,6 

TIT PROP DE UNIV Y 
ENS F E I MAS 300 H. 

2 0,0 4 0,1 1 0,0 3 0,0 6 0,1 10 0,2 

ENSEÑ UNIVER DE 
PRIMER Y SEGUNDO 
CICLO 

762 13,6 910 14,7 1.096 14,4 1.073 13,5 1.020 12,4 702 11,5 

ESPECIALIZACIONES 
OFICIALES 

1 0,0 2 0,0 8 0,1 4 0,1 5 0,1 4 0,1 

ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA DE 
TERCER GRADO 

15 0,3 47 0,8 52 0,7 48 0,6 58 0,7 61 1,0 

ANALFABETOS 79 1,4 62 1,0 57 0,7 72 0,9 60 0,7 42 0,7 

TOTAL 5.599 100 6.201 100 7.614 100 7.949 100 8.197 100 6.124 100 
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I. Desempleo en comercio 2012-2017217 
 
 
En base a la información facilitada por el Observatorio Navarro de Empleo, dependiente del Servicio 
Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra, el desempleo registrado a 31/12/2016 en el sector del 
comercio al por menor ascendía a 1.298 personas (cifra que se vincula a aquellos/as residentes en 
Pamplona cuya última ocupación laboral era el comercio y estaban registradas como demandantes de 
empleo a final de 2016). 
 
Evolutivamente, el número de desempleados/as en el sector comercial minorista ha descendido en un 
19,6% (lo que supone un descenso en cifras absolutas de 316 parados/as menos) entre 2012 y 2016. 
Durante este periodo, el año 2012 apuntaba el mayor número de parados/as en el sector del comercio al 
por menor, concretamente 1.614. 

 
La representación del desempleo en el sector del comercio al por menor en relación al conjunto del 
mercado laboral de Pamplona en el año 2016 resultaba de un 9,7%; y de un 13,8% sobre el desempleo 
generado en el sector de los servicios.  
 
Evolutivamente cabe señalar que la representación del desempleo del comercio minorista sobre el 
desempleo total de Pamplona, se ha mantenido estable en torno al 9,7%; lo mismo ocurre con la 
representación del desempleo en relación al conjunto de los servicios, la cual se sitúa durante el periodo 
analizado en un porcentaje en torno al 14%. 
 

Nº de personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %)2012-2017 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
Nº personas desempleadas 
en comercio 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 

% sobre desempleo en 
servicios Pamplona 14,8% 14,4% 14,2% 13,9% 13,8% 13,6% 

%sobre el total de desempleo 
Pamplona 9,8% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,6% 

                                                            
217 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
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Perfil de la persona desempleada en comercio 2012-2017218 

 
El perfil de la persona desempleada en el sector del comercio al por menor se corresponde 
mayoritariamente con un perfil femenino. Durante el periodo 2012-2016 y 2017 hasta agosto, el porcentaje 
de mujeres desempleadas en dicho sector se sitúa por encima del 75%; alcanzando el máximo de casi 
80% en el año 2012. 
 

Genero de las personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012-2017 

GÉNERO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

MUJERES 1.258 77,9 1.195 75,8 1.128 75,8 1.066 77,1 1.007 77,6 975 81,2 

HOMBRES 356 22,1 382 24,2 360 24,2 316 22,9 291 22,4 226 18,8 

TOTAL 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 
 
En términos de edad, las personas desempleadas en el sector mayores de 50 años representan el 30,5% 
(por término medio) frente al colectivo joven (menores de 30 años) que representan menos de un 20%.  
Además el número de desempleados/as de mayor edad ha ido en aumento entre 2012-2016 (+5,3 p.p.), 
mientras que el porcentaje de desempleados/as vinculado al segmento joven ha decrecido en casi 6 p.p. 
 

Edad de las personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012-2017 

EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(hasta agosto) 

c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 
16-19 6 0,4 5 0,3 10 0,7 5 0,4 8 0,6 1 0,1 

20-24 158 9,8 111 7,0 92 6,2 89 6,4 83 6,4 56 4,7 

25-29 215 13,3 199 12,6 172 11,6 169 12,2 141 10,9 123 10,2 

30-34 182 11,3 210 13,3 207 13,9 165 11,9 144 11,1 131 10,9 

35-39 230 14,3 204 12,9 193 13,0 163 11,8 186 14,3 181 15,1 

40-44 202 12,5 211 13,4 188 12,6 190 13,7 157 12,1 156 13,0 

45-49 173 10,7 180 11,4 170 11,4 165 11,9 150 11,6 138 11,5 

50-54 157 9,7 153 9,7 134 9,0 115 8,3 121 9,3 117 9,7 

55-59 177 11,0 171 10,8 186 12,5 178 12,9 163 12,6 149 12,4 

>59 114 7,1 133 8,4 136 9,1 143 10,3 145 11,2 149 12,4 

TOTAL 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 
 
 
En cuanto al nivel formativo de las personas desempleadas en el sector del comercio minorista, el grueso 
lo conforman las personas que han realizada la primera etapa de estudios secundarios, con o sin título de 
graduado escolar o equivalente.  
 
Así en concreto en el año 2016, este colectivo aglutinaba el 60% de los/as desempleados/as; cabe 
apuntar que entre éstos/as, el 45% carecía de título de graduado escolar o equivalente.  

                                                            
218 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
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Por otro lado, las personas con titulación técnica o de Formación profesional y/o titulación Universitaria, 
suponen un colectivo menor, de media un 27%; un 15,6% se correspondería con desempleados/as con 
estudios técnicos y un 11,5% con desempleados/as con estudios universitarios.  
 

Nivel formativo de las personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012-2017 

NIVEL FORMATIVO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

ESTUDIOS PRIMARIOS 
INCOMPLETOS 8 0,5 12 0,8 8 0,5 9 0,7 7 0,5 6 0,5 

ESTUDIOS PRIMARIOS 
COMPLETOS 19 1,2 20 1,3 27 1,8 17 1,2 14 1,1 11 0,9 

PROGR FOR E INS SIN TIT 
1ª ETAPA SECUND 2 0,1 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1ª ETAPA SECUND SIN TIT 
GRAD ESC O EQUIV 448 27,8 486 30,8 604 40,6 579 41,9 589 45,4 551 45,9 

1ª ETAPA SECUND CON 
TIT GRAD ESC O EQUIV 480 29,7 433 27,5 298 20,0 276 20,0 192 14,8 165 13,7 

ENSEÑANZAS DE 
BACHILLERATO 169 10,5 166 10,5 161 10,8 146 10,6 159 12,2 153 12,7 

ENS GRADO MED FORM 
PROF PLAST DISE Y DEP 124 7,7 136 8,6 113 7,6 111 8,0 91 7,0 99 8,2 

ENS GRADO MEDIO 
MÚSICA Y DANZA 1 0,1 1 0,1  0,0  0,0  0,0 1 0,1 

ENS GRADO SUP FORM 
PROF PLAST DISE Y DEP 156 9,7 128 8,1 108 7,3 98 7,1 94 7,2 81 6,7 

ENS UNIV 1º CICLO O 3 
CURSOS DIPLOMADOS 75 4,6 61 3,9 61 4,1 45 3,3 42 3,2 37 3,1 

ENS UNIV 1º Y 2º CICLO 
LICENCIADOS 126 7,8 120 7,6 86 5,8 71 5,1 80 6,2 70 5,8 

EST OFICIALES 
ESPECIALIZ 
PROFESIONAL 

1 0,1  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 

ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS DE 
GRADO 

0 0,0 3 0,2 11 0,7 16 1,2 18 1,4 12 1,0 

ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS 
OFICIALES DE M 

2 0,1 6 0,4 7 0,5 12 0,9 9 0,7 10 0,8 

DOCTORADO 
UNIVERSITARIO. 2 0,1 3 0,2 2 0,1 2 0,1 2 0,2 2 0,2 

SIN ESTUDIOS 1 0,1 1 0,1 1 0,1  0,0 1 0,1 3 0,2 

Total 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 
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II. ATALA - 

AMIA eta 
CAME analisia 
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A) MERKATARITZA-PARKEA eta HIRI-EKONOMIA 

AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 
A.1 (a)  Periferiako merkataritza zentroen zuzkidura altua -8 ekipamendu 

handi; 458,3 m2 1.000 biztanleko- barruko ihesaldia eta Iruñeko 
Merkataritza Erdiguneko (Alde Zaharra + Zabalgunea) kanpo harresi 
efektua sorrarazten du.  

A.1 (m) Formatu horien bilakaera etorkizunean (generazio berri bat), metro 
gehiagorekin eta dagoeneko aurreikusi daitekeen aisialdi 
elementuaren errefortzuarekin kontsumitzailearen aurrean bere 
posizioa mantentzeko.  

Iruñerriko planifikazio eta 
ordenazioaren udalerriaz gaindiko 
koordinazioa, Iruñerriko merkataritza 
ekipamendu handi berrien kokapena 
eta zabalkuntzari dagokionez   

A.2 (a)  Denda txikien parkearen etengabeko murrizketa dinamika (2001-
2016: -%12), gogorra batez ere Alde Zaharrean (-%17) eta 
sendotutako Arrotxapea (-%20), Mendebaldea eta Ermitagaña  

 (-%20) eta Donibane (-%14) bezalako auzoetan; eta ondasun 
konparatiboen adarretan (etxeko artikuluak: -%23, eta arropa eta 
oinetakotan: -%16).  

A.2 (m) Behea jo ez duen dinamika.  

Dinamika horren jarraipen eta 
behaketa zuzena, tokiko 
merkataritzari lotutako zifra eta 
adierazleen bidez; mugatutako 
merkataritza ardatzetan oinarrituta 
(Merkataritza Erdigunea + Auzoak); 
merkataritza ardatzetako adar zehatz 
batzuen gabeziak identifikatu. 

A.3 (a)   Merkataritzaren protagonismoaren galera, zerbitzuen alde hiriaren 
guztizkoan.  

A.3 (m) Hiri-ekonomiaren zerbitizazio prozesua; bi sektoreen arteko sinergiak 
arbitratzeko zailtasuna (“zerbitzuek ez dute fatxada komertziala 
sorrarazten”).  

Dinamika horren jarraipen eta 
behaketa zuzena, tokiko 
merkataritzari lotutako zifra eta 
adierazleen bidez; mugatutako 
merkataritza ardatzetan oinarrituta 
(Merkataritza Erdigunea + Auzoak). 

A.4 (a)  Alde Zaharreko ardatz batzuetako ostalaritzaren saturazioa; 
ordutegiarekin eta logika komertzial eta bizitegi logikarekin hibridatzen 
ez duen errealitatea. 

A.4 (m) ostalaritzaren gehiegizko presentziak, Alde Zaharreko irudia eta 
nortasuna disolbatzen du.  

Alde Zaharreko foku-ardatz 
konkretuen gaineko lana, 
merkataritza eta zerbitzu sektorea 
ikusgarri egingo duena, 
ostalaritzaren presentziaren 
erregulazio handiagoaren eta Alde 
Zaharreko merkataritza 
singularraren proiekzioaren bitartez.   

A.5 (a)  Erdiguneko eremu handien okupazio gorakorra enpresa handien 
eskutik–Zabalgunean-, lekuko merkataritzaren presentzia eta 
ikusgarritasunaren kaltetan.  

A.5 (m) Gentrifikazio prozesua sorrarazten duen errealitatea, tokiko 
merkataritzaren kaltetan eta auzoko merkataritzaren alde, honen maila 
galduz  

 

Dinamika horren jarraipen eta 
behaketa zuzena, tokiko 
merkataritzari lotutako zifra eta 
adierazleen bidez; Merkataritza 
Erdiguneko eremu zehatz batzuetan 
merkataritzaren presentzia orientatu 
eta bultzatu (El Corte Inglés 
inguruan, Nafarroa Beherea 
Etorbidearen “atzealdean”).  

  

1.- Puntu kritikoak: AHULEZIAK eta MEHATXUAK; ZUZENDU ETA  
AURRE EGIN ATALA.- DAFO  



 

176 

AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 
A.6 (m) “Handien” itzulera erdigunera eta formatu hauen areagotzea 

elikaduraren adarrean, bai Zabalgunean eta auzoetan ere.  
A.6 (m) Tamaina desberdinetako hurbileko supermerkatu urbano sareen 

areagotzea erdigunean, merkatuen rola zailduz eta euren 
posizionamendua fintzea behartuz.  

Elikadura formatu hauen presentzia 
Udal Merkatuen eragin eremu 
zuzenetik kanpo orientatu edo/eta 
euren produktu freskoen eskaintza 
kontrolatu/negoziatu.  

A.7 (a)  Udal Merkatuek estrategia eta jarduera lerro komunak eskatzen 
dituzten logika desberdinak biltzen dituzte, eta beste batzuk aldiz, 
desberdindutako lan irizpideak ezinbesteko dituzte.  

Hiriko Udal Merkatuen irudiari 
ikusgarritasun handiagoa eman    –
aterki marka-, banaketa zerbitzu 
partekatuak landu, etab.-, Eskari 
segmentu konkretuen estrategia 
zehatzen gaineko lana: auzoko 
gazteak/familiak, turisten 
segmentua, ostalaritza segmentua, 
etab.  

A.8 (a) Merkataritza Erdiguneko merkataritza ardatzetan lokal hutsen 
presentzia –Alde Zaharra: Kale Nagusia eta Zapatería;eta 
Zabalgunea: Corte Inglés inguruan; auzoetan; apaingarrien eta lokal 
hauen presentziaren zainketa eskasa (Unzu lokala Donibane auzoko 
Baiona Etorbidean).  

Merkataritza-parke hau 
dimentsionatu eta karakterizatzeko 
programa eta lan-lerroen 
artikulazioa, bai eta merkataritza 
ardatz mugatuetan egonean dauden 
eremu hauek mobilizatzeko eta 
erakuslehio “hutsei” edukia emateko 
ere. –errolda-  

 

B) ESKARIA ETA KONTSUMO OHITURAK 

AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (a) Zuzendu/Aurre egin 

B.1 (m) Familia Aurrekontuan merkataritzaren protagonismoaren galera: 
Merkataritza gastuaren bilakaera beherakorra, zerbitzu eta ostalaritza 
gastu gorakorraren aurrean.  

Biztanleriaren artean 
kontsumo/erosketa arduratsuaren 
inguruan sentsibilizatu eta moduak 
sustatu; kalitatezko erosketak, 
jasangarriak eta osasuntsuak.  

B.2 (m) On line erosketei geroz eta lotuagoa dagoen kontsumitzaile 
arrazionala eta informatuagoa; eta tresna elektronikoen erabilerari 
geroz eta atxikiagoa batez ere erosketa esperientziari dagokionez , 
merkataritza txikia negatiboki posizionatuz.  

Merkataritza ehuna enpresa 
konektibitate prozesu kolektibora 
gehitu.  

B.3 (m) Hiriburuko biztanleriaren zahartzea eta geldialdia, eskaria 
baldintzatzen duen hondoko joera gisa.  

B.3 (m) Etorkizunean egoera hau finkatuko lukeen egoitza-irteera joera. 

Merkataritza Erdigunean eta 
sendotutako auzoetan (Iturrama, 
Donibane, Mendebaldea eta 
Ermitagaña) bizi den publiko 
zaharragoari zuzendutako eta 
egokitutako merkataritza estrategien 
segmentazioa.  

B.4 (m) Iruña eskualdeko biztanleriaren hazkundea, komertzialki periferiako 
merkataritza zentroen logikan bizi izan dena, Iruñeko Merkataritza 
Erdigunekoak bizi izan duena baina gehiago. 

Iruñerria osatzen duten udalerritan 
bizi den publiko gazteari 
zuzendutako eta egokitutako 
merkataritza estrategien 
segmentazioa; irisgarritasuna 
erraztu merkataritza erdigunerako 
garraio publikoa sustatuz.  

B.5 (m) Errealitate honen adierazpenik nabarmenena Alde Zaharrekoa izan 
da, eskualdeko biztanle berriek merkataritza tradizionalaren eremua 
baino gehiago, aisialdirako eremu bezala bizitzen dutena.   

Alde Zaharraren eta bertako udal 
Merkatuaren merkataritza 
eskaintzaren proiekzioa, 
komunikazioa eta 
ikusgarritasunaren sustapena.  

B.6 (m) Alde Zaharreko biztanleriaren galera dinamika, ostalaritza-
merkataritzaren desorekaren faktore negatiboarekin batera elkartzen 
da.  

 

Ostalaritza hazkundearen kontrola 
eta ardatz batzuetan merkataritza 
okupazioa bultzatu.  
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AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 
B.7 (a)  Zahartze adierazle handienak dituzten auzoetako nortasun sozialaren 

galera –Iturrama- merkataritza sektoreko eragile propioen ezagutza 
mugatura bakarrik iristen dena. 

Auzoetako dinamizazio ekintzak eta 
merkataritza sektore propioaren 
arteko lankidetza proiektuak sustatu  

B.8 (a)  Oraindik garapen urria izan duen Iruñeko hiri turismoa, balorizazio 
komertzialerako zailtasuna suposatzen duten egonaldi motzeko turista 
multzoez haratago.  

Iruñeko alde zaharreko enklabe 
estrategikoan kokaturiko turismo 
bulego eta Nafarroako landa 
turismoarekin zubia irekitzea 

B.9 (a)  Produktu freskoen kulturaren galera progresiboa (produktu freskoen 
eta euren elaborazioaren ezjakintasuna) merkatuen potentziala 
oztopatzen duena.  

Udalerri eta udalerriaz gaindiko 
hezkuntza, prestakuntza eta 
dinamizazio ekintzak  

 

C) MERKATARITZA ENPRESEN LEHIAKORTASUNA 

AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 
C.1 (a)  Establezimenduen itxiera azkartzen duen zaharkitutako merkatarien 

kolektiboa. 
C.1 (m)  Errealitate honek teknologia egokitzapen eta modernizaziorako 

eragozpena suposatzen du; eta, epe ertainera, merkataritza-
parkearen etengabeko galera egoera aurreikusten da.  

Ondorengotza/oinordekotza izan 
dezaketen proiektuen identifikazioa 
–gaur egun errentagarriak diren 
negozioak, singularrak eta 
errentagarritasunerako 
potentzialarekin- eta matching 
ekintzailetza ekimenekin  

C.2 (a)   Bezeroekiko erlaziorako, erosketa esperientziarako eta orokorrean 
enpresaren kudeaketarako, dimentsio elektronikoa barne hartuko 
duen konektatutako enpresa gisa lan egiteko kontzientzia eskasa 
merkatarien artean (on line salmentatik haratago)  

C.2 (m)  Merkataritza elektronikoaren hazkunde berria eta hazkunderako tarte  
              handia (2020an ondasun konparatiboen %7-8 bilduko duela 

aurreikusten da eta eguneroko ondasunen %3).  
C.2 (m)  CRM sistemen merkataritza enpresa handietako kudeaketa –

Customer relationship management- Big Data bidezko datuen 
kudeaketa; tokiko merkataritza ehunarentzako eskuragarritasun zaila 
modu banakakoetan.  

Enpresa konektibitatearen lanaren 
inguruko esfortzu kolektiboa; 
dendako erosketen esperientziaren 
errefortzua –aholkularitza, wifi 
eremuak…-; bezeroarekin erlazioa 
mantendu eta partekatutako tresnak. 
SMART hiriaren estrategien 
garapena (Merkataritza Erdigunea + 
sendotutako Auzoak)  

C.3 (a)  Tamaina txikiegia “mikro”, modernizazio eta inbertsio prozesuak gain-
hartzeko zailtasuna suposatzen duena. 

C.3 (m)  Gaur egun bizi den egoera ekonomikoarekin batera, egoera honek, 
merkataritza lanbideen dignifikazioa zailtzen du (txandak, 
ordainsariak, etab.).  

Lehiakortasunaren hobekuntzarako 
ekintzak denboraren eta 
kontziliazioaren kudeaketa 
optimizatuko duena; kostuen 
murrizketa eta pertsonen 
optimizaziorako enpresen arteko 
proiektu kolaboratiboak sustatu 
partekatutako hornikuntzak, 
partekatutako lokala ….- 

C.4 (a)  Prestakuntzaz haratago, errefortzua eta aholkularitza pertsonalizatua 
beharrezkoa duten gabezia nabarmeneko merkataritza kudeaketa 
mailak.  

Prestakuntza pilulak eta dendako 
prestakuntza praktikoa sektoreko 
profesionalen partetik  

C.5 (a)  Sektorearen irudi “zaharkitua”  
C.5 (m)  Gazteen ekintzailetzarako erakargarrirtasun gutxiko irudia  
C.5 (a)  Askotan, “beharrezko ekintzailetzari” lotutako ekintzailetza, proiektu ez 

berritzaileei lotuta  

Hizkeraren aldaketa 
“merkatarietatik” retail enpresetara”, 
“merkataritza tradizionaletik” 
“desberdindutako merkataritza 
singularrera”…; lana eta esparru 
profesionalaren txertatzea udalerriko 
retail sektorean hezkuntza eta 
prestakuntza zentrotan.  
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D) IRISGARRITASUNA ETA MUGIKORTASUNA 

AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 

D.1 (a)  Trantsizio egoera, gaur egungo mugikortasun politika iraunkorretara 
bidean, baina biztanleria eta merkataritza kolektibotik urrun oraindik: 
TRANTSIZIO MOMENTU KONPLEXUA.  

Sentsibilizazioa –beste hirigintza 
esperientzien erakusketa-, esku-
hartzeen etengabeko 
egiaztapena/kontrola bere 
egokitzapenerako, eta ekintza 
malgutasuna eta etengabeko 
elkarrizketa beharrezkoa duen 
barneratzea.  

D.2 (a)  Erdigunean aparkaleku zuzkidura maila esanguratsua prezio 
“kontsiderableekin”, inguruko hiriburuetako erdiguneen antzera. 

Errotazioko parking pribatuen 
erabilerarako bonifikazio tresnen 
egituratzea merkataritza erdigunean; 
“merkatari txanpona” eremu 
urdineko aparkalekurako; sarbide 
erraz eta eraginkorra erraztu hiri 
garraio eta eskualdeko garraio 
publikoa sustatuz.  

D.3 (a)  Aparkaleku falta Arrotxapea eta Alde Zaharrean (egoiliarrak)  Santo Domingon proiektatutako 
aparkalekua 

D.4 (a)  Auzo arteko mugikortasun mugatua (Milagrosa)  Oinezkoen trafiko hobetu eta sustatu 
 

E) ELKARTE-EHUNA ETA LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA  

AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 

E.1 (a)  Esperientzia zabaleko elkarte egiturak, baina zaharkituak beren 
dinamizazio tradizionaleko ereduan Merkataritza Erdigunean eta 
ibilbide luzearekin esparru honetan auzo desberdinetan. 

Bazkideari eta azkeneko 
kontsumitzaileari balio handiagoa 
emango dien zerbitzuak eskaintzeko 
eta berrikuntzarako laguntza 
zehatzen artikulazioa; auzoetarako 
dinamizazio estrategia partekatuak 
eta udalerriz gaindiko irismena 
izango duten dinamizazio 
estrategiak Iruñeko erdigunean.  

E.2 (a)  Alde Zaharreko elkartasun animoa oso “jota” azken hamarkadako 
zonaldearen bilakaera dela eta; dinamizazio esfortzu eta esku-hartze 
desberdinak garatu badira ere.  

Neurri eta ekintza singularren 
bultzadarako Plan zehatza Alde 
Zaharrean.  

E.3 (a)  Sektore arteko elkarrizketa falta auzo batzuetan (Txantrea, 
Sanduzelai, Milagrosa, Azpilagaña, Buztintxuri eta Etxabakoitz), 
mugatutako merkataritza dentsitateekin.  

Lehiakortasun estrategia eta 
merkataritza dinamizaziorako foro 
edo esparru zehatz baten 
artikulazioa, elkarte-ordezkaritza 
duten auzoei lotuta, nahiz gaur egun 
ordezkaritza hori ez duten auzoei 
lotuta.  

E.4 (a) Udal esparru eta udal-barruti gaindiko merkataritza esparruaren 
programa eta lan-agenden koordinazio eta gauzatzearen optimizazioa 
(udaletxea eta Nafarroako Gobernua), baita merkataritzaren osagarri 
diren esparruetan (turismoa, kultura, hezkuntza) eta garraio politiketan 
ere.  

Lidergo publikoaren errefortzua; 
erakunde arteko eta partekatutako 
lan esparruen sorrera.  
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F) MERKATARITZA ERDIGUNEA 

 
AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 

F.1 (m)  Alde Zaharrean geroz eta desoreka maila handiagoa merkataritza 
eta ostalaritzaren artean, herritarren aurrean bere 
erakargarritasunak behera egiten duelarik. Horrez gain, higiezinen 
goranzko presioa eragiten du alokairutan; eta orokorrean, Alde 
Zaharraren eta bere rolaren arteko nahasketa eta Iruñeko 
merkataritza ereduko posizio tradizionala zalantzan jartzen du 
(ikusi eskariaren ahulezia osagarria) 

Alde Zaharreko foku-ardatz 
konkretuetako lana, merkataritzaren 
eta zerbitzuen ikusgarritasuna 
ahalbidetuko duena ostalaritzaren 
presentziaren eta merkataritza 
singularraren proiekzioaren 
erregulazio handiagoaren bitartez.  

F.2 (a)  Merkataritza motor singularren gabezia Alde Zaharrean, 
salbuespenak aparte, lokalak marka handien okupaziotik libre 
geratzen direlarik. Zabalguneko merkataritzaren “osagarri” den 
merkataritza zentrala eta izaera propioa duena (artisautza, 
diseinua, moda, etab.) nabarmentzen da.  

 Merkataritza ekipamendu handien ikuspegitik, beren balioan 
jartzea zailtzen duten tamaina txikiko lokal huts askotan tamaina 
mugatua 

 Lokal komertzialen berrikuntzarako inbertsio eskasa –ostalaritza 
esparruan gauzatua izan den dinamika alegia - 

Gaur egungo Alde Zaharreko 
komertzio singularrak balorizatu; 
retail enpresen eta jatorri lokaleko 
zerbitzu eraberritzaileen bilaketa 
aktiboa, izaera propioa eta 
desberdindu baten alde lan egite 
ahalbidetuko dutenak merkataritza 
ardatz zehatz batzuetan (Kale 
Nagusia, Zapateria Kalea).  
Lokal komertzialen modernizaziorako 
inbertsio laguntzen optimizazioa 
(Nafarroako Gobernua + Udaletxea).  
 

F.3 (a)  Udal Merkatuak: irisgarritasuna eta modernizazioa  
 Zabalgunea: sarbide zaila; Zabalguneko Merkatuaren logikarekin 

bat ez datorren jatetxe berrituarekin bizikidetza  
 Santo Domingo: gaur egun, Erdigunerako ikusgarritasuna eta 

irisgarritasuna murritza da eta mugikortasuna bertikala erraztasun 
faltak dituen merkatu batean  

Anbizio handiko birmoldatze 
proiektuen aldeko apustua  

F.4 (a)        Mugarri turistiko baten gabezia, merkataritzaren ikuspuntutik 
kapitalizagarria  

Aukeren bilaketa; Gaur egungo 
ekipamenduen berrikuntza eta 
esperientzia  

F.5 (a)  Alde Zaharreko iragazkortasuna/irisgarritasuna zeharkakoa eta 
mugatua; Sarasate Pasealekuaren hirigintza egitura, zerbitzuen 
presentzia handia, Gazteluko Plazako ostalaritzaren presentzia 
handiagoa merkataritzarena baino, eta inguruko eraikin 
instituzionalen okupazioa dela eta, ez zaio dinamika komertzialari 
mesede egiten.  

Sarasate Pasealekuari buruzko 
hirigintza esku hartze zehatzak; 
Gazteluko Plazan dinamizatutako 
ekintzen “eduki eta merkataritza 
kalitatea”  

F.6 (a)  Egonaldirako eremu baten falta Sarasate Pasealekuan 

F.7 (a)  Nafarroa Beherea Kaleko iragazkortasuna  
Jarraipena ekintza irekien bidean: 
oinezkoentzako pasabide berria 
adeitasun Planaren barruan  

F.8 (a)  Santo Domingoko Udal Merkatua modernizatu eta eraberritzeko 
tarte handiarekin, baina irisgarritasun zaileko kokapenarekin eta 
inguruarekin integratu gabea.  

 

Hirigintza esku-hartze zehatzak 
Burgoen Plazan irisgarritasun eta 
erabileren ikuspuntutik; Mañueta 
kalearen berreskuratze historikoa eta 
Merkatuaren optimizazio turistikoa; 
Merkatuaren barrualdea berritzeko 
esku-hartzea; Teknologia berriak eta 
konektatutako merkatua. 
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AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 
F.9 (a)  Gaur egun optimizatuak ez dauden eremu enblematikoak Alde 

Zaharrean: Burgoen Plaza, Plaza de los Ajos, Santa Ana plaza.  
Garatu beharreko birgaitze proiektuen 
gauzatzea  

F.10 (a)  Saltoki Handia (CI) eta honen pareko Baluarte, berehalako 
ingurunean erakarpen polo gisa optimizatua ez dagoena. 

 

Inguru honetako lokal hutsetako 
balorizazio aukeren esplorazioa  
 

F.11 (a)  Merkataritza Erdigunean, berrorientazio eta lehiakortasun 
hobekuntza beharrezko duten dinamizazio komertzialerako 
ekintzak (adibidez Eguberrietako Merkatua) 

Hiriko eta eskualdeko sektore 
soziokulturala inplikatuko duen 
merkataritza dinamizaziorako ekintza 
koordinatuen txostenen garapena  

 

 

G) AUZOAK 

 AHULEZIAK (a)+MEHATXUAK (m) Zuzendu/Aurre egin 

G.1 (a)  Biztanleria zaharra eta ez modernoaren segmentuari lotutako 
auzoko merkataritzaren izaera eta irudia; hurbileko 
merkataritzak modernizazio beharra du.  

Lehiakortasunaren hobekuntzarako ekintza 
zehatzak eta proiektu kolaboratiboak 
auzoetako merkatarien artean            –
udaletxeko eta Nafarroako Gobernuko 
baliabideen optimizazioa-. 

G.2 (m)  Eskari handiagoa eta aldi berean modernizatua; eta 
Merkataritza Erdigunean, periferiako ekipamendutan eta 
merkataritza elektronikoaren bitartez, espezializatutako 
produktua erosten duen biztanleria gaztea; auzoetan 
kokatutako merkataritza espezializatuaren alde egiten ez duen 
logika hain zuzen ere.  

Auzoetako merkataritza espezializatuaren 
garrantzia eta rolaren definizioa 

G.3 (m)  Pio XII.aren Etorbidearen hirigintza proiektua ibilgailuen 
zirkulaziorako bide bat bi noranzkotan eta lerrokako 
aparkalekuak kentzen dituena (126 aparkaleku) 

Sentsibilizazioa, komunikazio proaktiboa 
eta jarraipena nahiz Iturrama eta 
Donibaneko merkataritzaren gaineko 
inpaktuaren neurketa.  

G.4 (a)  Zahartze adierazle altuak dituzten auzo sendotuen nortasun 
falta–esaterako Iturrama- 

Auzoetako dinamizazio ekintzen 
errefortzua; sektoreko eragileen arteko 
hurbiltasun handiagoa ahalbidetu; 
auzoetako kontsumitzaileen eta elkarte-
ehunaren arteko lotura erraztu.  

G.5 (a)  Auzoko merkataritza sektorearen benetako beharretara 
aholkularitza tekniko -komertzialaren egokitzapen falta.  

Auzoan edo auzoetan sektorearen laguntza 
eta tutorizazio teknikoa profesionalen 
eskutik  

G.6 (a)  Produktu freskoen presentzia gorakorra irekiera ordutegi 
zabaleko denda eta supermerkatu urbanoen formatutan, 
gainerako eskaintza konplexuagoa eginez –Ermitagañako 
Merkatua-. 

Eskaintza komertzial mota honen 
hazkundea eta kokapenaren kontrola  

G.7 (a)  Etxabeen erabilera eta bizitegi erabilerak beheko solairutan 
merkataritza erabileren kaltetan (Buztintxuri eta Milagrosa) 

Auzoetan erabilera tertziariorako lokalen 
gutxieneko eskaintza bermatuko duen 
merkataritza ardatzen mugapena  

G.8 (a)  Iturrama auzoko Pintoreen zonaldearen berrordenazio beharra  Esku-hartze posibleen analisia eta 
hirigintza estandarren hobekuntza zonalde 
honetan 
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A) MERKATARITZA-PARKEA eta HIRI-EKONOMIA 

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
A.1 (a)  Hiri-merkataritza eredu iraunkorraren finkapena ERDIGUNEKO-

HURBILEKO ardatzetan (Zabalguneko eta Alde Zaharreko 
Zentralitatea Eskualdeko Merkataritza Erdigune gisa versus gradu 
desberdineko Gainerako Auzoen Hurbiltasuna).  

Hiriko merkataritza eredu tertziarioa 
eta rolaren definizioa bere 
bizilagunentzako, Eskualderako eta 
Nafarroako Foru Komunitaterako  
 
Smart estrategiak Merkataritza 
Erdigunean + Iturrama/Donibanen  

A.2 (a)  Iruñearen balorizazioa, Iruñerriko guztizko biztanleriaren erdiguneko 
merkataritza polo gisa, erakunde mailan koordinatutako lurralde eta 
mugikortasunaren ordenazioaren politikaren ikuspuntutik.  

A.3. (a)  “Smart “ terminotan ardatz zehatz batzuen inguruko lan eta hiri 
estrategietaranzko hiri eta lan estrategia  

A.4 (a)      Iruña, Nafarroako sektore politiken erreferentzia irudikapen 
“tertziario” gisa (Adibidea: Agroalimentario-Ardo Nafarroa).  Hiri Markaren inguruko lana 

A.5 (i)  Zerbitzuen bilakaera onuragarria hiri-ekonomian  
A.6 (i)  Eskualdeko elikagai produktuen eskaintza trinkoa  
A.7 (i)  Eskualde mailan, artisautza eta artista ehun trinkoaren existentzia  

Alde Zaharreko ardatz batzuetan 
desberdindutako/artisautza 
zerbitzuen presentzia eta enpresa 
proiektu eraberritzaileak sustatu  

A.7 (a)  Begirada komertziala hiriaren Erdiguneko nahiz auzoetako festa, 
kultura eta kirol ekintzetan txertatu  

Sektorearekin lankidetza esparru 
jarrai eta sistematikoa sustatu. 
Merkataritza Erdigunean 
dinamizazioaren maila igo. 

 

B) ESKARIA ETA KONTSUMO OHITURAK 

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
A.1 (a)  Kontsumitzailea hirira bueltatu da: Erakargarritasun galera 

hamarkada batzuen ondoren, kontsumitzaileak berriz baloratzen du 
udalerriko erdigunea (marka handiak) eta hurbileko supermerkatu 
sarea.  

Joera hori sustatu eta sendotuko 
duten garraio eta mugikortasun 
politikak  

A.2 (a)  Biztanleriaren zahartzea merkataritzaren lan esparru gisa  
Egokitutako merkataritza eta 
hurbileko zerbitzu berriak. 
“Merkataritza lagunkoiaren” 
Programa 

A.3 (a)  Segmentu gaztea. Esperientzia eta dendako konektibitatearen 
inguruko lana  

Merkataritza/zerbitzuen eta 
partekatutako baliabideen 
kudeaketarako ikusgarritasun app-
ak (erosketa etxera eramateko 
zerbitzua)  

A.4 (a)  Herritarren aldetik produktu eta zerbitzu iraunkorren eskaria  
Publiko desberdinen artean tokiko 
merkataritza eskaintzaren mezu 
positiboaren errefortzua  

  

2.- Laguntza-puntuak: INDARGUNEAK eta AUKERAK;  
MANTENDU eta USTIATU 
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INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
A.5 (i)  Erdiguneko ekipamendu publikoak (Ospitalea, Unibertsitatea…) 

bigarren mailako auzoen merkataritza sostenguari mesede egingo 
diona (Donibane, Iturrama, Mendebaldea) erdigunearen inguruan.  

Bi unibertsitate kanpusei eta 
ospitale zonaldeari lotutako eskari 
segmentuen inguruko lana  

A.6 (a)  Langile kopuru handiko enpresa handiak (Landaben Poligonoan 
Volswagen eta automobil-industria osagarria Sarriguren: Gamesa, 
Acciona…) 

Enpresa handi industrialetara 
bideratutako merkataritza 
estrategien artikulazioa  

A.7 (a)  Alde Zaharreko funtzionarioen kolektiboa, potentzialki Santo 
Domingoko Merkatuko eta Alde Zaharreko merkataritza ehunaren 
erosle.  

 
Funtzionario publikoari zuzendutako 
merkataritza estrategien artikulazioa  

A.8(a)  Berezko bezeroekin eta eskualdeekin lotura bidea ezartzeko 
teknologiak  

Bezeroen utzitako arrasto 
komertzialaren kudeaketa tresnak  

 

C) ENPRESA LEHIAKORTASUNA 

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
C.1 (a)  Merkatarien berrikuntza (ekintzailetza) Merkataritza Erdiguneko eta 

auzoetako modernizazio bide gisa  
Ekintzailetza proiektuak merkataritza 
ardatzetarantz bideratu eta sustatu  

C.2 (i)  Udal Merkatuetako etxeko entrega zerbitzuaren esperientzia  Esperientzia hau merkataritza 
ehunera lekualdatu eta optimizatu  

C.3 (a)  Auzoetan eta eskualdean zehar sakabanatutako entrega puntuak  Zerbitzuak eta entrega puntuak 
 

D) AUKERA-ESPARRUAK ARLO TERTZIARIAOAN ETA TURISMO 
ALORREAN  

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
A.1 (i)  Zabalguneko eta Santo Domingoko Merkatuak: edukiera oneko 

merkatuak baina optimizatu beharra duten edukitzaileak  
Proiektu berezien diseinua eta kasu 
batzuetan anbizio handikoa 
(inbertsio beharra)  

A.2 (i)  Geltoki eremua: aisialdi eta merkataritzarako aukera-espazio berria  

A.3 (a)  Burgoen Plaza, Alde Zaharrarentzako aukera-espazio estrategikoa  

A.4 (a)  Lokal komertzialak Salesianos proiektua 
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F) IRISGARRITASUNA ETA MUGIKORTASUNA 

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
C.1 (a) Epe ertain eta luzean Pio XIIko Adeitasun Planaren balorazioa eta 

hurrengo esku-hartzea; ikaskuntza efektua  

Merkataritza ehunean izandako 
inpaktu sozial eta ekonomikoaren 
neurketa  

C.2 (a)  Arrotxapea eta Alde Zaharraren arteko lotura: funtzionatzen duen 
konexioa  

Oinezko hauen fluxuaren 
kapitalizazio komertziala  

C.3 (a)  Hiriko Bidegorrien eta mugikortasun Plan iraunkorra  
Merkataritzak lekua izan dezake 
bizikleten aparkalekuen dinamika 
honetan, merkataritza erabileren 
esplorazioa  

C.4 (a)  Garraio pribatuaren erabilera urriagoa, garraio publikoaren 
mesedetan segmentu gaztearenaren artean  

Merkataritza ehunaren aukera 
sektorearen bonifikazio edo 
ikusgarritasunean, hiri-garraioan eta 
eskualdeko garraioan  

 

G) ELKARTE-EHUNA ETA LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA  

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
D.1 (i)  Merkataritza Erdiguneko elkarte-ehunaren esperientzia merkataritza 

animazioko dinamiketan  
D.1 (a)  Auzoetako errealitatera esportagarria den esperientzia  

Merkataritza dinamizazio 
esperientziaren lekualdatzea eta 
optimizazioa  

D.2 (a)  Elkarte-ehuna, merkataritza eta pertsonentzako zerbitzu 
eraberritzaileen euskarri (Erdigunea) eta merkataritzako 
dinamizazioaren garapenerako esparru gisa.  

Lidergo publiko eta Merkataritza 
Erdiguneko elkarte-ehunaren 
lidergoaz anbizio handiko 
berrikuntza proiektuen garapena 
sustatu  

D.3 (i)  Auzo izaera sendoa auzo batzuetan –Arrotxapea eta Txantrea- 
elkarte-ehun eta kultural nabarmenarekin  

Merkataritza sektorearen elkarte 
garapenerako laguntza 

D.4 (a)  Udal gobernantza eta hiri-ekonomia eredu berriak  
Berezko egituren errefortzua eta 
eskualdearekin nahiz erregio-
gobernuarekin lankidetza  

D.5 (a)  Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana -Plan 
de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 - 
2020 

Nafarroako Gobernuko merkataritza 
politika instituzionalen optimizazioa  

D.6 (a)  Hiriko Plan Estrategikoaren garapena  Hiri Marka; Smart Proiektuak 
 

H) MERKATARITZA ERDIGUNEA 

INDARGUNEAK (i)+Aukerak (a) Mantendu/Ustiatu 
E.1 (a)  Turismoa eta Erdigunea: Turismoaren optimizazioa merkataritza 

baliabide osagarri moduan, Autonomia Erkidegoko turismo politika 
orokorra eta alor honetako udal esfortzuaren arteko koordinaziotik 
abiatuta  

Landa-turimo eta hiri turismoa+ 
Baluarte Biltzar-jauregia + Santiago 
Bidea + SF, SF-tik kanpo +; 
merkataritza-aisialdi pack-ak  
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III. ATALA-  

Iruñeko 
Merkataritzaren 

Plan Estrategikoa  
2017-2021 
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Merkataritza Ereduaren Ezaugarriak eta honi lotutako Helburuak:  

A. ZENTRALTASUNA + HURBILTASUNA: Begirada bikoitz osagarria bateratzeko 

beharra  

Iruña, Iruñerriko merkataritza polo gisa: ZENTRALTASUNA 
Hiriko Merkataritza Erdigunea, eskualde osoko erakargarritasun zibiko eta 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. ELKARTE BULTZADA Iruña eraberritze komertzialaren laborategi  

 Zentraltasuna: 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).  

 

 

 

  

1.- Iruña: Merkataritza Eredua eta Helburuak 
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D. BERRIKUNTZA eta LEHIKORTASUNA gainerako esfortzuen erronka euskarria  

 Lehiakortasuna + teknologia 

 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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1 ARDATZA: HIRI ESPAZIOA: merkataritza polaritatea, harrera 
gaitasuna eta iraunkortasun urbanoa  

L1.1.- Erdigunea: Harrera esparrua eta merkataritza polaritatea  
1.1.A.-  Erabileren desberdintzea eta kontzentrazioa Alde Zaharrean  
1.1.B.-  Sarasate Pasealekuaren Eraberritzea  
1.1.C.- Alde Zaharra eta honen inguruko aparkalekua 
1.1.D.-  Burgoen Plazaren esku-hartze integrala 
1.1.E.-  Santo Domingoko udal Merkatuaren esku-hartzea  
1.1.F.-  Zabalguneko Merkatuko eraberritze eta modernizazioaren sakontzea  
1.1.G.-  Alde Zaharreko eremu narriatuen birgaitze programa jarraitua 

(etxebizitza alderdiaren + merkataritzaren indartzea);  
1.1.H.-  Hiriguneko hiri-estandarren sostengurako merkataritza programa (hiri-

altzariak, argiztapenak, garbitasuna, segurtasuna…) 
1.1.I.-  Seinaleztapen komertzialeko Programa  
1.1.J.-  Eskualdeko garraio publikorako laguntza egonkor programa + 

merkataritza eremuko aparkalekuaren hobaria  
1.1K      Bizikleta aparkalekuen errefortzua  

 
L1.2.- Auzoak: merkataritza hurbilaren eremuaren sostengua  
1.2.A.-  Auzoetako jarduera tertziarioko ardatz/fokuen finkapena “tarteko” 

auzoetan 
1.2.B.-  Hurbileko kornerrak merkataritza dentsitate baxuko zonaldeetan  
1.2.C-  Eskola ibilbide (ibilgarritasuna) eta egonaldirako nahiz jolaserako 

osagarri seguruen integrazio komertziala 
1.2.D.-  Bizitegi-area berrietako hiri-planifikazioan merkataritza irizpideen 

txertaketa  
 

L1.3.- Erabilerarik gabeko lokalen mobilizazio eta okupazioa  
1.3.A.-  Lokal hutsen behaketa eta karakterizaziorako Zerbitzu / Gailu 

jarraituaren garapena  
1.3.B.-  TERAPIA ARINGARRIAK: Merkataritzarako balorizazio zaila duten lokal 

hutsen erakusleihoak aldi batez okupatzeko edo/eta eraikinen fatxadak 
apaintzeko laguntza programak 

1.3.C.-  TERAPIA PROAKTIBOAK: Interes handieneko lokalen 
“komertzializaziorako” laguntza, ekintzailetza edo/eta proiektu berezien 
dinamiken estimuluetatik abiatuta  

 
L.1.4.- Merkataritza eta Smart City: Smart Kaleak Proiektua (Alde 

Zaharra; Zabalgunea; Donibane eta Iturrama) 
1.4.A.-     Merkataritza ardatzen hautaketarako esperientzia pilotua: efizientzia         

energetikoa, zaborren tratamendua, oinezkoen eta bezeroen traking-aa 

  

2.- 2017 – 2021 IMPEaren egitura 
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2 ARDATZA: BEZEROA 

L.2.1.- Iruñeko Merkataritza Markaren Proiekzioa  
2.1.A.- Markaren garapena: irudia, slogana, erdiguneko merkataritza ezaugarriak, 

hurbileko merkataritzaren ezaugarriak  
2.1.B.- Markaren komunikazioa: kanpainen komunikazioa edo/eta jarduera 

multzoen komunikaziorako esfortzuen   txertaketa  
 
 

L.2.2.- Segmentatutako eskariaren estrategiak 
2.2.A.-  Erosketak 65+: Merkataritza adeitsurako Programa  
2.2.B.-  Gazte kolektiboa: “Gazte” Merkataritza eta Ekimen Sarea 
2.2.C.-  Iruñeko eta Iruñerriko publiko familiarra  
2.2.D.-  Ibiltarien kolektiboa  

 
L.2.3.- Tokiko bezeroaren fidelizazio eta animazioa: “Iruña 

KOMUNITATEA” Proiektua  
2.3.A.- Komunitate ikuspegia: Jauzi teknologikoa establezimenduetako bezeroekiko 

komunikaziorako eta erlaziorako + baliozko zerbitzuen sorreraren kudeaketa 
kolektiborako  

 

L.2.4.- Bezero berriak: Turismoa  
2.3.A.- Lurralde osoko landa-turismoa kapitalizatu Iruñeko jarduera tertziarioaren 

ikuspuntutik: “Iruñera txangoa aukera gisa”  
2.3.B.-  Hiriburuko jatetxeetan ostalaritza-merkataritza errebotea  
2.3.C.-  Nafarroako Artisautzaren “Iruña” bilduma  
2.3.D.-  TDE: Tokiko Denda Erakargarrien Programaren garapena  
2.3.E.-  Iruñeko ikusgarritasun ekitaldiak nekazaritza produktuen sektoreko 

esparruan  

 
3 ARDATZA: EKINTZAILETZA ETA LEHIAKORTASUNA 

L.3.1.- Instalakuntzen eta Ekipamenduen Berrikuntza 
3.1.A.-  Merkataritza ekipamenduaren berrikuntzarako laguntza  

 
L3.2.- Merktarien motibazioa, Enpresa Kudeaketaren Hobekuntza + 

IKTen txertaketa. 
3.2.A.- SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA… etorkizuneko joera berri eta aukeren 

inguruan  
3.2.B.- OINARRIZKO EGOKITZAPEN TEKNOLOGIKOA: Elementu teknologikoen 

inguruko prestakuntza Pilula Programa  
3.2.C-  Merkataritza aholkularitza espezializatua: banakako kudeaketa tutoretzak  

 
L.3.3.- Negozio profesional berri eta bideragarrien bultzada:  
3.3.A.-  Ekintzailetzari eta enpresa ondorengotzari emandako laguntza orokorren 

bideratzea   
3.3.B.-  Merkataritza zerbitzuen hiri-inkubagailua (Alde Zaharra)  
3.3.C.-  Hurbileko Kornerrak (Auzoak): Programa Pilotua   
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4. ARDATZA: ELKARTERATZEAREN BULTZADA BERRIA  

L.4.1.- Eskualde mailako dinamizazio komertziala 
4.1.A.- Urtekako berrikusketa + sendotutako dinamizazio ekintzen jarraipena 

(Mantendu/Indartu/Eraldatu/Ezabatu)  
4.1.B.-  Dinamizazioaren bultzada eskualde mailako proiekzioa duten 

ekitaldietarantz 
4.1,B.-  Elkarteratzearen bultzada berriaren programak: kale arduradunak eta 

helburu kuantitatiboen –afiliazioak eta kualitatiboen inplikazioa- finkapena)  

 
L.4.2.-Elkarteratzearen bultzada berria auzoetan  
4.2.A.- Hurbileko elkarte-ehunaren indartzea    
4.2.B.-  Auzoen dinamizazio esfortzuen koordinazio eta optimizazioa  
 

 
L.4.3.- Berrikuntza laborategia: Alde Zaharra + Zabalgunea 
4.3.A.-  Iruña komunitatearen ikuspegia (Alde Zaharra + Zabalgunea)  
4.3.B.-  Iruña komunitateari produktu/zerbitzuaren gerturatze - banaketa 
4.3.C.-  Bezeroaren ikuspegia elkarte-ehunera txertatzen da  

 

5 ARDATZA: GOBERNANTZA  

L.5.1.- Lan eta koordinazio egiturak 
5.1.A.- Merkataritza Mahaia: alderdien presentzia izango duten aldizko informazio 

saio + kudeaketa-tekniko saioak  
5.1.B.- Hiri-Ekonomiaren sustapenerako barne koordinazio udal Unitatea (HEU) 
5.1. C.- Lurralde koordinaziorako erakunde unitatea  
5.1.D.- Lankidetza publiko – pribatuaren formula berrien garapen dinamiken 

jarraipena eta parte-hartze aktiboa Nafarroako Foru Komunitatean  
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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 adeitasun hirigintza 
estandarren kalitatearen zuzkiduraren ikuspuntutik, oinezkoentzat egiteak eta oinezkoen eta ibilgailuen 
elkarbizitzarako kudeaketa soluzioak, argiztapena, hiri-altzariak, eremu eta eraikin publikoen birgaitzea, 
seinaleztapena, mugikortasuna, etab; eta horrek duen eragina eremu desberdinen zuzkidura eta mix komertzialean.  
 
Testuinguru horretan, lokal 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 tresna gisa ere. 
 
Gaur egun, berrikuntzaren ikuspuntutik garrantzia irabazi du teknologia berrien txertatzeak eremu publikoetan eta 
euren kudeaketan (kudeaketatik mugikortasunera, zerbitzu publiko desberdinen kudeaketarako aplikazio inteligenteen 
txertaketa: 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 
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA  
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 (Zapatería, 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…) 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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) 
EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA, ETA EBALUAKETA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA  Altua  
DENBORA LEHENTASUNA  2018 - 2019 
LIDERGOA Iruñeko (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua (Turismo eta Merkataritza 

Zuzendaritza Nagusia; Politika Ekonomiko eta 
Enpresarialaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia);  

 Iruñeko Alde Zaharreko Elkartea  
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio –Planifikazio/ Erregulazio munizipalaren garapen 

esparruan  
ADIERAZLEAK  Erabilera tertziarioen inguruko udal erregulazioaren 

aldaketa (Bai/Ez)  
 

3.- IMPEko Ekintza Planaren Garapena 2017-2021 
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1.1.B. ekintza.-Sarasate Pasealekuaren Eraberritzea  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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 partekatuta.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Sarasate Pasealekuaren erabilera eta funtzionalitateen eta hirigintzarekiko euren integrazioaren 

inguruko ideia lehiaketa; egonaldirako eta dinamizaziorako elementuak, etab.  
 Desnibelen eta altxatutako barrera/elementuen deuseztapena; eta eremuaren eta bere erabileren 

berrordenazioa.  
 Zonalde honetako trafiko eta garraio publikoaren aukeren analisia Alde Zaharrerako irisgarritasuna 

hobetu eta errazteko.  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA Ideia Lehiaketa 2018 

Hirigintza eta mugikortasun jardueren garapena (2018-2021) 
LIDERGOA Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta 

Hirigintza, Etxebizitza eta Obrak)  
LAGUNTZAILEAK  Mugikortasun zerbitzua (Iruñeko Udala) 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ideia Lehiaketa + Proiektuaren Garapena (50.000 euro) 
ADIERAZLEAK  Ideia Lehiaketaren burutzea (Bai/Ez) 

 Aurkeztutako ideia kopurua  
 Proiektu irabazlearen garapena (Bai/Ez) 
 Obraren exekuzioa (Bai/Ez) 

 

1.1.C. ekintza.- Alde Zaharreko eta honen inguruko aparkalekua  

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Alde Zaharreko aparkalekuen gabezia, bizitegi gisa balorizatzeko eta hortaz tertziario edo 
komertzialki balorizatzeko traba edo/eta zaitasun handia da.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Alternatiba posibleen balorazioa (Santo Domingoko Baratzeak) 
 San 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 gisa 
erabiltzen direnenak alegia.  

c) EKINTZEN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAZIOA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua (San Domingoko Baratzeak)  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 (Aukeren analisia eta edozein kasutan proiektuaren 

merkaturatzea San Domingoko Baratzeetan); Exekuzioa 2019-
2021  

LIDERGOA Iruñeko udala 
LAGUNTZAILEAK Alde Zaharreko Merkatarien Elkartea 
AURREKONTU ORIENTAZIOA 16,5 M euro San Domingoko Baratzeetako Proiektuaren 

estimazioa 
Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioaren aurrekontuaren 
barruan  

ADIERAZLEAK  Obraren exekuzioa (Bai/Ez)  
 Alde Zaharreko egoiliarrek erositako aparkaleku kopurua  
 Errotazioko aparkalekuaren okupazio maila  
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1.1.D. ekintza.- Burgoen Plazaren esku-hartze integrala  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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. 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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.  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIO ETA EBALUAKETA 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina 
DENBORA LEHENTASUNA 2020  
LIDERGOA  Burgoen Plaza (Iruñeko Udala, Proiektuak, Obrak eta 

Hiri Kontserbazioa) 
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua –M.1.2.2 “Nafarroako Txikizkako 

Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020ko” 
Merkataritza Jardueraren Hiri Guneen Egokitzapenaren 
bitartez; edo beste programa batzuk-.  

AURREKONTU ORIENTAZIOA  Zehazteke burutuko de esku-hartzearen arabera.  
ADIERAZLEAK  Eskuratuko finantziazio euroak  

 Burgoen Plazaren esku-hartze obra proiektuaren 
garapena (Bai/Ez) 

 
1.1.E. ekintza.- Santo Domingoko Udal Merkatuaren esku-hartzea  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 

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 ditzakeen aukeren integrazioa 
proiektu berean. 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina 
DENBORA LEHENTASUNA 2020  
LIDERGOA  Sociedad Gestora del Mercado de Santo Domingo S.L. 
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua –M 1.2.3 “Nafarroako Txikizkako 

Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020ko” 
Merkataritza Ekipamendu Publikoen Garapena eta 
Egokitzapena “Udal Merkatuen egokitzapenerako finantziazio 
iturrien analisiaren” bitartez.  

AURREKONTU ORIENTAZIOA  Zehazteke Santo Domingoko Merkatuko Kudeaketa 
Sozietatearen aldetik azterketen garapena eta Udal Merkatuen 
egokitzapenerako finantziazio erabilgarriaren arabera  

ADIERAZLEAK  Eskuratutako finantziazio euroak  
 Santo Domingoko Merkatuaren esku-hartzerako proiektu 

obraren garapena (Bai/Ez) 
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1.1.F. ekintza.- Zabalguneko Merkatuko eraberritze eta modernizazioaren 
sakontzea  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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 tailerra esaterako (Ikusi 2.2. B. Ekintza) eta zabor kontainerrentzako lekua  
 Zerbitzu berrien zuzkidura, banaketa eremua (Etxeko banaketa zerbitzua)  
 Merkatuaren dinamizaziorako Teknikaria Udal Merkatuen Plan zehatzen garapenerako oinarriak 

ezarriko dituena, horien posizionamendu eta irudiaren indartzeari lotutako ekintzak, aisialdi 
gastronomikoaren garapenerako ekintzak, etab jasoko dituena. 

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 (eta esku-hartzeen eta dinamizazioen jarraipena aldi 

osoan zehar) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 

 Comiruña S.A.  
LAGUNTZAILEAK  Zabalguneko Merkatuko Merkatarien Elkartea  

 Nafarroako Gobernua –M 1.2.3 Merkataritza Ekipamendu 
Publikoen Garapen eta Egokitzapenaren bitartez “Udal 
Merkatuen egokitzapenerako existitzen diren finantziazio 
iturrien Analisia” “Nafarroako Hurbileko Txikizkako 
Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2018” barruan. 

 978.578 euro Comiruña aurrekontuaren barruan 2018 
urterako  

AURREKONTU ORIENTAZIOA  Eskuratutako finantziazioa eurotan  
ADIERAZLEAK  Obraren garapena (Bai/Ez) 

 Banaketa zerbitzuaren garapena (Bai/Ez) 
 2018; 2019; 2020; 2021ean asteka egindako etxeko 

banaketa zerbitzu kopuruaren bataz bestekoa  
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1.1.G. ekintza.- Alde Zaharreko eremu narriatuen birgaitze programa 

jarraitua (etxebizitza-alderdiaren + merkataritzaren indartzea)  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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. 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 M. 1.2.2rekin, hau da, Nafarroako Hurbileko Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020-

aren Merkataritza jardueraren Hiri Espazioen Egokitzapenarekin lerrokatuta. Deialdi propioak dituzten 
tokiko administrazioei eta finantziazio aukeren bilaketan laguntza (Tokiko Azpiegitura Plana 2017 – 
2019…), beharrezko inbertsio publikoak egiteko (merkataritza seinaleztapena, kaleen konponketa, 
hiri-altzarien zuzkidura, argiztapenaren 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.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAZIOA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 – 2021 (urte anitzeko Plana) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta 

Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa)  
 Iruñeko Udaleko Hirigintza Arloko Etxebizitzak etab 

Eraikinak Zaharberritzeko Bulegoak (EEZB) 
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua –M 1.2.2 Nafarroako Hurbileko 

Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2018-
aren Merkataritza jardueraren Hiri Guneen 
Egokitzapenaren bitartez edo bestelako programa - 

 Alde Zaharreko Merkatarien Elkartea 
FINANTZIAZIO BILAKETA  Existitzen diren finantziazio iturrien arabera (EEZB eta 

Nafarroako Gobernua) 
 Proiektu, Obra eta Kontserbazio aurrekontuaren barruan 

ADIERAZLEAK  Alde Zaharrean gauzatutako egokitzapen programa 
kopurua  
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1.1.H. ekintza.- Hiriguneko hiri-estandarren sostengurako merkataritza 

programa (hiri-altzariak, argiztapenak, garbitasuna, segurtasuna…)  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Merkataritza erdigunearen birgaitze eta hobekuntzarako urte anitzeko Plan baten elaborazioa 
planteatzen da, urtero zehaztuko dena, ondoren Nafarroako Gobernuko Txikizkako 
Merkataritzaren Bultzada Planeko laguntza eskaeratan txertatzeko. Aldi berean, Nafarroako 
Gobernuko Programekin bat egiteko eta finantziazio bideak optimizatzeko lana egitea.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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 aukeren bilaketan laguntza (Tokiko 
Azpiegitura Plana 2017 – 2019…), beharrezko inbertsio publikoak egiteko (merkataritza 
seinaleztapena, kaleen konponketa, hiri-altzarien zuzkidura, argiztapenaren hobekuntza, etab.). Hau 
guztia, tokiko merkataritzaren dinamizazio planetan hautemandako merkataritza esparruen 
funtzionalitatea eta estetika hobetzeko. 

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

 Merkataritza Erdigunearen ardatzen inguruko ekintzen garapena  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  

 
EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 – 2021 (Urte anitzeko Plana) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala II Auzoetako Planaren bitartez 

(Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa)  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua – M 1.2.2 “Nafarroako Txikizkako 

Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2018-ko” 
Merkataritza jardueraren Hiri Guneen Egokitzapenaren 
bitartez  

 Merkataritza Erdiguneko Merkatari Elkartea 
(Zabalgunea + Alde Zaharra)  

FINANTZIAZIO BILAKETA  Existitzen diren finantziazio iturrien arabera (II 
Auzoetako Plana) 

 Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioaren 
aurrekontuaren barruan 

ADIERAZLEAK  Merkataritza Erdiguneko ardatzetan gauzatutako 
egokitzapen programa kopurua  
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1.1.I. ekintza.- Seinaleztapen komertzialeko Programa  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Merkataritza seinaleztapen horizontal eta bertikalaren errefortzua, hiriko Seinaleztapen Planaren 
esparruan, turismo, kultura 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 Estrategikoan jasotako Seinaleztapen turistikoa).  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Merkataritza erdigunean seinaleztapenaren garapena bi eskalatan:  

o Ibilgailuen zirkulazio ardatz nagusietan  
o Oinezkoen zirkuituan: errotaziozko lurrazpiko aparkalekuen inguruan eta oinezkoen kale nagusietan 

(Karlos III, Gazteluko Plaza…)219  
 Merkataritza eremuak nabarmendu Iruñeko Mapa eta App turistikoetan.  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIO, EXEKUZIO ETA EBALUAKETA  
EKINTZAREN LEHENTASUNA Media - Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018-2019 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

Turismo, Kultura eta Eremu Berdeekin koordinatuta  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua – M 1.2.2 “Nafarroako Hurbileko Txikizkako 

Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2018-ren” Merkataritza 
jardueraren Hiri Espazioen Egokitzapenaren bitartez  

 Merkataritza erdiguneko elkarte-ehuna (Alde Zaharreko Elkartea + 
Iruñeko Zabalguneko –Merkataritza Erdiguneko Merkatarien 
Elkartea)  

AURREKONTU ORIENTAZIOA  Hiriko Seinaleztapen Programa orokorraren esparruko finantziazio 
iturrien arabera  

ADIERAZLEAK  Seinaleztapen Programaren garapena (Bai/Ez)  
 
 
 
 
  

                                                            
219 Iturramako merkatarien Elkartetik Fuente del Hierro kalea sartzea proposatzen da Jaundone jakue Bidearen hito gisa 
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1.1.J. ekintza.- Eskualdeko garraio publikorako laguntza egonkor programa + 
merkataritza eremuko aparkalekuaren hobaria 

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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 aurreikustea. 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 2017 – 2018 Eguberrietako Kanpainaren esperientzia pilotuaren ebaluaketa  
 Balorazioa, Udaletxea Iruñerriko Mankomunitatea eta Iruñeko Merkataritza Erdiguneko elkarte-ehun 

komertzialaren arteko akordioaren diseinua, eta garapena 2018an 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 

 Iruñerriko Mankomunitatea 
LAGUNTZAILEAK  Merkataritza erdiguneko elkarte-ehun komertziala (Alde 

Zaharreko Elkartea + Iruñeko Zabalguneko – Zabalgunea 
Merkataritza Eremuko Merkatarien Elkartea)  

AURREKONTU ORIENTAZIOA  Existitzen diren finantziazio iturrien arabera (2017ko eta 2018ko 
erreferentzia: 30.000 euro proiektu pilotuan) 

ADIERAZLEAK  Iruñeko egoiliarrek eta Iruñerriko bizilagunek erabilitako garraio 
bonu kopurua  

 
 
1.1.K. ekintza.- Bizikleta aparkalekuen errefortzua 

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Nafarroako Bidegorrien eta Bizikletaren Gida Planen esparruan, hiru zutabetan oinarrituz 
(Azpiegitura, Zerbitzuak eta Hezkuntza), Alde Zaharreko eta Merkataritza Erdiguneko parking 
zuzkidura proposatzen da220. 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Gutxikako Plana, Alde Zaharreko, Zabalguneko Merkatu inguruko eta Iruñeko Merkataritza 

Erdiguneko beste puntu batzuetako parking zuzkidurarekin hasita.  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIO, EXEKUZIO ETA EBALUAKETA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 - 2019 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Hiri Ekologia eta Mugikortasuna  
LAGUNTZAILEAK  Merkataritza erdiguneko elkarte-ehun komertziala (Alde 

Zaharreko Elkartea + Iruñeko Zabalguneko – Zabalgunea 
Merkataritza Eremuko Merkatarien Elkartea) 

AURREKONTU ORIENTAZIOA  Hiri Ekologia eta Mugikortasunak bere gain hartutako aurrekontua  
ADIERAZLEAK  Bizikleten aparkaleku kopuru erabilgarria  

 Okupazio maila   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                            
220 Martin Azpilicuetako Merkatarien Elkartetik bizikletentzako aparkalekua –Iluminación Iñakiren “semi-izkina.  
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1.2. LERROA- Auzoak: merkataritza hurbilaren eremuaren 
sostengua  
 

1.2.A. ekintza- Auzoetako jarduera tertziarioko ardatz/fokuen finkapena 
“tarteko” auzoetan 

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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 esku-hartzea orekatzen duena auzo guztien onerako eta 
euren arteko bidegabekeriak ekidinez221).   

 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.  

b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUEKETA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 – 2021 (Urte anitzeko Plana) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala II Auzoetako Planaren bitartez (Proiektuak, Obrak eta 

Hiri Kontserbazioa)  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua –M 1.2.2 “Nafarroako Txikizkako Merkataritza 

Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020ko” Merkataritza 
Jarduerarako Hiri Guneen Egokitzapenaren bitartez  

 Auzoetako elkarte-ehun komertziala  
AURREKONTU ORIENTAZIOA  Existitzen diren finantziazio iturrien arabera (Auzoetako Plana) 

 Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioaren aurrekontuaren barruan 
ADIERAZLEAK  Auzoetan egindako egokitze programa kopurua  
 

  

                                                            
221 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.B. ekintza- Hurbileko Kornerrak merkataritza dentsitate baxuko 
zonaldeetan  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Dentsitate komertzial eskaseko 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 Ofizialeko Lokalen Proiektu Pilotuaren ikuspuntutik; ondorioz, 
hauek oinarrizko eskaintzaren kokapena / ekintzailetza / sostengua bermatuko dutelarik (lokal 
hutsen la lerroarekin lotura 1.3 Lerroa Jarduera gabeko lokalen mobilizazio eta okupazioa eta 3. 
Ardatza: Ekintzailetza eta Lehiakortasuna).  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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  
 Adibide moduan: Txantrea, Milagrosa eta Sanduzelai auzoetako zonalde espezifikoetan esku-hartze 

pilotu posibleak.  
o Txantrea Plaza: San Kristobal kalearekiko espazio perpendikularra eta Osasun Zentroa, Izartegi Haur Hezkuntza 

Eskola eta Eskola Publikoa bezalako ekipamenduez inguratuta, gaur egun lokal huts kopuru handia du bere 
kokapena ona bada ere, oinezkoen trafikorako eskala egokia eta autobus urbanoen geltokiaren gertutasuna 
Hurbileko Kornerren garapenerako esperientzia pilotu interesgarria izango litzateke. Dagoeneko existitzen diren 
merkataritza zonaldeen indartzea (Gares Plaza, “Eroski” zonaldea, Ezkaba Plaza eta Arriurdiñeta Plaza) 

o Milagrosako Zangoza Kalea: kalea hau baliagarria da Zabalgunearekin lotura mantentzeko eta gaur egun lokal 
hutsen presentzia nabaria du.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua - Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 - 2020 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Nafarroako Gobernua Nafarroako Lan Autonomo Plana 
2017 – 2020 NASUVINSArekin batera eta “Nafarroako 
Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 
– 2020ren bitartez” 

LAGUNTZAILEAK  Auzoetako elkarte-ehun komertziala  
FINANTZIAZIOAREN BILAKETA  Existitzen diren finantziazio iturrien arabera Nafarroako 

Gobernuaren aurrekontuen kargura  
ADIERZLEAK  2019; 2020 eta 2021ean hurbileko korner kopurua 

funtzionamenduan (Txantrea, Milagrosa eta Sanduzelai) 
 
 
 
 
  



 

203 

1.2.C. ekintza.- Eskola ibilbide (ibilgarritasuna) eta egonaldirako nahiz 
jolaserako osagarri seguruen integrazio komertziala 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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.  
 

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina - Baxua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 – 2021 era jarraian 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Hiri Ekologia eta Mugikortasuna  
LAGUNTZAILEAK  Auzoetako elkarte-ehun komertziala  
AURREKONTU ORIENTAZIOA  Hiri Ekologia eta Mugikortasunak gain hartutako 

aurrekontua  
ADIERAZLEAK  2018, 2019, 2020 eta 2021an garatutako esku-hartze 

kopurua (Iturrama, Txantrea, Milagrosa eta Sanduzelai) 
 

1.2.D. ekintza- Bizitegi-area berrietako hiri-planifikazioan merkataritza 
irizpideen txertaketa  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA  
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.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Zentzu honetan, Hirigintza planteamenduan gutxika merkataritza irizpideak txertatzea 
planteatzen da, Udaletxeko hirigintza sailarekin lankidetzan, lehentasuna alturako lurzoru 
komertzialaren okupazioa delarik.  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018  
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Hiri Bizigarria eta Etxebizitza Arloa 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio  
ADIERAZLEAK  Iruñeko udal-barrutiko hirigintza planteamendu berrietan 

txertatutako merkataritza irizpideak  
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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 “terapia” desberdinduen aplikazioan 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  

1.3.A. ekintza.- Lokal hutsen behaketa eta karakterizazio Zerbitzu / Gailu 
jarraituaren garapena 

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Udaletxeko Merkataritza Bisorearen bitartez behaketa zuzen eta jarraitua (identifikazioa, 
kokapena, tamaina eta barruko ezaugarriak, esku-hartze / birgaitze beharra, kanpo fatxadaren 
tamaina eta ikusgarritasuna, jabetzaren ezaugarriak –bakarra, anitza- eta merkatuan jartzeko 
borondatea alokairu edo/eta salmenta bidez, gutxi gora-beherako eskari ekonomikoa…) 
proposatzen da, hiriko merkataritza ardatz desberdinetan identifikatutako lokal hutsentzako 
“terapia” egokien bideratzerako aurre pausua bihurtuko delarik (“proaktiboak” o “aringarriak”). 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
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”).  
 

DAFO sintetikoa / CHECK LISTIruñeko Merkataritza Erdiguneko lokal hutsen aukeraketa eta 
balorizazioarako interes Balantzea 

Ahuleziak /Indarguneak 
Tamaina txikiko/egokiko lokalak  
Inbertsio behar baxua/altua egokitu edo erreformatzeko  
Fatxada potentzialki erakargarria/ez erakargarria  
Negozio berri bat irekitzeko inbertsio behar handia/txikia. 
Jabetza bakarra edo anitza  
Merkatuan jartzeko nahia/interesa altua edo baxua  
Jabearen igurikimen Ekonomikoak altuak/baxuak  
….. 

Mehatxuak /Aukerak  
Merkataritza eremu bat da / ez da  
Auzoko bizilagunei mugatutako jarduera zonaldea/bisitariei irekia da. 
Oinezkoentzako kalea versus trafiko handia. 
Aparkaleku erraza/zaila. 
Karga eta deskarga eremuaren existentzia edo existentzia eza. 
Beste jarduera tertziario batzuen existentzia edo existentzia eza zonaldean 
(tabernak, dendak, ekipamendu kulturalak, ludikoak, osasun ekipamenduak…)  
…. 

Interes Balantze horren arabera, lokalarentzako terapia “PROAKTIBOA” (1.3.C ekintza) 
potentziala duten lokalentzako edo “ARINGARRIA” (1.3.B) izan daiteke. Lehen kasuan, lokal 
hauek ikusgarritasuna izango dute Iruñeko merkataritzaren web orrian.  
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAZIOA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018-2019 (udal dispositiboaren mantentze jarraitua)  
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua: M.1.2.5. Nafarroako Hurbileko 

Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 2020ko lokal 
ez-aktiboen kopurua murrizteko soluzio bilaketa   

 Iruñeko merkataritza elkarte ehuna 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio 
ADIERAZLEAK  Ardatz komertzialak erroldatutako lokal kopurua  

 Iruñeko merkataritzaren web orrian argitaratutako lokalen 
kopurua  
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1.3.B. ekintza.- TERAPIA ARINGARRIAK: Merkataritzarako balorizazio zaila 
duten lokal hutsen erakusleihoak aldi batez okupatzeko edo/eta eraikinen 
fatxadak apaintzeko laguntza programak 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Higiezinen merkatuan irteera zaila duten lokal komertzialen fatxadaren itxura egokia sustatuko 
duten programen aplikazioa epe labur-ertainean.  
 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Fatxada eta apaingarrien zainketarako udal ordenantza lan testuinguru gisa.  
 Lokalen fatxadak txukuntzeko programa biniloen bitartez (Lokal Hutsen Estrategia Dosierra ikusi). 
 Lokal hutsetako erakusleihoen 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) 

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHETASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 Esperientzia pilotua 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa + 

Kultura eta Hezkuntza Arloa + Lorategi Zerbitzua)  
LAGUNTZAILEAK  Alde Zaharreko Merkatari Elkartea  

 Nafarroako Gobernua: M.1.2.5. Nafarroako Hurbileko 
Txikizkako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 2020ko 
lokal ez-aktiboen kopurua murrizteko soluzio bilaketa    

AURREKONTU ORIENTAZIOA 8.000 euro Esperientzia Pilotua 
ADIERAZLEAK  Mañueta Kalean eta Alde Zaharrean 

landutako/apaindutako fatxada komertzial kopurua  
 
 

1.3.C. ekintza.- TERAPIA PROAKTIBOAK: Interes handieneko lokalen 
“komertzializaziorako” laguntza, ekintzailetza edo/eta proiektu berezien 
dinamiken estimuluetatik abiatuta  

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Norabide bikoitzean eta aldi berean jardutea da helburua…  

 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) 
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 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.  
 

F. PROIEKTU SINGULARREN DINAMIZAZIOARI lotuta. Honako hauek puntu edo eraikin zehatz 
batzuetara bideratu daitezke coworkingaren esperientziari jarraituz (Iruñeko Alde Zaharrean eta 
beste udalerri batzuetako alde zaharretan hasitako esperientziak - Errenteriako alde zaharreko 
Torrekua esperientziaren adibidea) edo esparru irekiago batean zenbait lokal huts barne-hartzen 
dituen lan esparru zabalagoaren baitan. Zentzu honetan, bi proiektu singular proposatzen dira: 

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

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

 
EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018  
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua: M.1.2.5. Nafarroako Txikizkako 

Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020ko 
lokal ez-aktibo kopurua murrizteko irtenbideen bilaketa  

 Elkarte-ehuna 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio 
ADIERAZLEAK  Okupatutako lokal berri kopurua 

 
 
 

1.4 LERROA.- Merkataritza eta Smart City: Smart Kaleak Proiektua 
(Alde Zaharra, Zabalgunea; Donibane eta Iturrama) 
1.4 LERROAREN TESTUINGURUA 
Merkataritza eta Smart City Proiektuaren helburuak ondorengoei lotuta daude:  

 Herritarrak eta merkatariak/ostalariak energia aurreztearen eta jasangarritasunaren inguruan 
sentsibilizatzea  

 Ondorioz, energia eta ura aurreztea Merkataritza Erdiguneko hainbat ardatz komertzialeko + 
komertzialki eta bizitegi ikuspegitik sendotutako Auzoetako dendetan, ostalaritzan, zerbitzuetan, 
etxebizitzetan eta azpiegituretan 

 
Ezaugarri hauek dituen proiektua ondorengo jarduera esparrutan oinarrituko litzateke: 

 Efizientzia energetikoa: eskumen hauek dituzten Udaletxeko arloetatik (Hiri Ekologia, Bulego 
Estrategikoa…) eta Iruñerriko Mankomunitatearekin koordinatuta sentsibilizazio prozesu bat irekitzen da 
efizientzia energetikoaren esparruan hiritarren eta merkataritza ehunaren artean. Gainera, zona zehatz 
batzuetan gaur egungo eta etorkizuneko kontsumoak kuantifikatuko dituen gailuen ezarketarako lerroak 
irekitzen dira.  

 Efizientzia energetikoa merkataritza eta ostalaritza ehunean: aholkularitza espezializatu eta 
banakako energia elektrikoaren horniduraren optimizazioa eta ezarritako ekipoen (argiztatzea, 
vending, klimatizazioa, hotz industriala, etab.) efizientziaren hobekuntzarako aholkularitzaren 
esparruan neurriak planteatzen dituen analisi integral baten bitartez. 
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 Azpiegiturak: argiztapen publikoaren hobekuntza edo ordezkatzea argiztapen inteligente sistemekin 
merkataritza ardatzean.  

 IKTen ezarpena: udal datu sarearen erabilpena (Wifia/zuntz optikoa), pertsonen zenbaketa eta tracking-
a (denden kudeaketarako informazio interesgarria), IKTen esparruan prestakuntza eta implementazioa 
dendetan,  

 Datuen integrazio eta monitorizazioa: Integrazio – monitorizazio Plataforma  
 

1.4.A. ekintza.- Merkataritza ardatzen hautaketarako esperientzia pilotua: 
efizientzia energetikoa, zaborren tratamendua, oinezkoen eta bezeroen 
tracking-a…  

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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 edo/eta Arrotxapeko ardatz komertzialetan errepikatu daitekeen esperientzia hain zuzen 
ere.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 

 
 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 europearren esparruan Iruñeko Udalaren Bulego 
Estrategikoaren bitartez.  

 M.1.2.7 Nafarroako Hurbileko Txikizako Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020ren Smart 
City Ereduarekin eta “Nafarroa Smart” proiektu globalagoarekin 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.  

 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Baxua 
DENBORA LEHENTASUNA 2020 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udaletxeko Bulego Estrategikoa  

 Merkataritza eta Turismoaren Zuzendaritza Nagusia. 
Nafarroako Gobernua + Inplikatutako zonaldeetako 
Merkatari eta Ostalarien Elkarteak 

 Iruñerriko Mankomunitatea  
AURREKONTU ORIENTAZIOA Eskuratutako finantziazio europarraren arabera 
ADIERAZLEAK  Proiektuaren aurkezpena proiektu europarren finantziazio 

esparruan (Bai/Ez) 
 Bulego estrategikoaren bitartez eskuratutako finantziazioa 
 Alde Zaharrean Smart Kalea proiektuan parte hartzen 

duten tertziarioko establezimendu eta merkataritza 
kopurua  
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2 ARDATZA: BEZEROA 
2 ARDATZEKO 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 eskaintzarekin; merkatal zentroak, internet, etab.).  
 
Horregatik, beharrezkoa suertatzen da merkataritzaren mantentze 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: mugikorrak, 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 Eskualdeko bezeroentzako baliodun zerbitzu berrien txertaketa.  
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 Proiekzioa  
 

2.1.A. ekintza -Markaren garapena: irudia, slogana, erdiguneko 
merkataritza ezaugarriak, hurbileko merkataritzaren ezaugarriak 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Hiriko erdiguneak merkataritza izaera modernizatua eta desberdindua eskatzen du auzoetako 
egoiliarrentzat eta Iruñerriko bizilagunentzat; 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 barne hartu eta koordinatu ditzakete.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 

 Zentzu honetan, Udaletxea eta sektorearen artean lankidetzan briefing bat garatzea proposatzen 
da (Merkataritza Erdigunea + Auzoak), Iruñeko hiri merkataritzaren identitate printzipioak barne 
hartzen dituena marketin 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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c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Iruñeko Merkataritza Erdiguneko + Auzoetako elkarte-ehun 
komertziala 

LAGUNTZAILEAK  Merkataritza eta Turismoaren Zuzendaritza Nagusia. 
Nafarroako Gobernua M.2.1.4 Elkarteen aldetik Tokiko 
Merkataritzaren promozioaren bitartez (tokiko merkataritza 
marka globalerako, merkataritza espazioa desberdintzeko 
eta identifikazio komunerako promozio eta komunikazio 
kanpainak, lotura bisuala mantenduz Elkarteak gauzatutako 
komunikazio ekintza guztietan, esaterako promozioa, 
paper-gauzak, Web Gunea eta Sare Sozialak, eta baita 
elkartekide diren establezimenduetan marka irudia ezarri 
bezeroak jakiteko zein komertziotan eskura ditzakeen 
Elkarteak martxan jarritako zerbitzu gehigarriak)  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 7.000 euro  
ADIERAZLEAK  Iruñeko Merkataritza Markaren eta sloganaren garapena 

(Bai/ez) 

 
 

2.1.B. ekintza.- Markaren komunikazioa: komunikazio kanpainak edo/eta 
jarduera multzoen komunikaiorako esfortzuen   txertaketa  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Markaren sorrera eta diseinuaren ondoren, markaren komunikazioa Iruñeko merkataritza web 
baten garapenean oinarrituko da; eta hiriko gainerako merkataritza eragileek partekatua izango 
da.  
 

b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Iruñeko merkataritza web orriaren garapena + traslazioa – prestakuntza gainerako eragileen 

erabilerarako.  
 Iruñeko merkataritza eskaintza Iruñerriko bizilagunei aditzera emateko 2 komunikazio kanpaina 

espezifikoen garapena.  
 Auzoen arteko zeharkako komunikazio jardueren planifikaziorako foro zehatz baten sorrera.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018-2019 
LIDERGOA  Merkataritza Erdiguneko + Auzoetako elkarte-ehun 

komertziala  
 Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

LAGUNTZAILEAK  Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza Nagusia. Nafarroako 
Gobernua M.2.1.4 Tokiko Merkataritzaren Promozioaren 
bitartez Elkarteen aldetik  

AURREKONTU LEHENTASUNA 5.000 euro 
ADIERAZLEAK  Iruñeko merkataritza web orrialdearen garapena (Bai/Ez) 

 Web orrialdean agertzen diren eta inplikatutako 
establezimendu kopurua  

 Web orrialdeko bisiten kopurua  
 Gauzatutako komunikazioen kopurua  
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2.2. LERROA.- Segmentatutako eskariaren estrategiak 
2.2 LERROAREN TESTUINGURUA 
Merkataritza dinamizaziorako lan estrategiek ez dute normalean publikoaren segmentaziorik 
jasotzen. Proposatutako lanaren esfortzu eta birplanteamenduarekin zentzuan, lan estrategia 
batzuk berrorientatzea iradokitzen da, hauek zuzentzen diren kolektiboei egokituta hain zuzen 
ere. 
 

2.2.A. ekintza- Erosketak 65+: Merkataritza adeitsurako programa 
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Ekintza hau “Iruña Hiri atsegina pertsona 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.  
 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Programaren oinarrizko printzipioak itundu (lankidetza publiko - pribatua) 
 Programak esfortzu instituzionala –Iruñeko Udaletxea-, nahiz merkataritza sektorearen inplikazioa 

bateratu beharko lituzke Alde Zaharreko eta Zabalguneko elkarte-ehunaren bitartez, izan ere…. 
o Zeharkako moduan udalerriko bizilagunen bizi kalitatearen hobekuntzara bideratutako 

programa da: auzoak hurbiltzen dituzten hirigintza esku-hartzeen bitartez irisgarritasunaren 
hobekuntzatik ME (“HURBILDU”), merkataritza establezimenduen konfigurazio eta barne 
kudeaketara (“ERRAZTU” ETA “ERAMAN”)  

o “Banaka banaka” Iruñeko merkataritza ehunaren esfortzu eta inplikazioaren beharra du  
 Merkataritza sektoreari zuzendutako sentsibilizazio eta prestakuntza saioen garapena (Senior 

Marketing)  
Programaren garapenerako lehen pausu moduan hainbat mintzaldi/saio ospatzea planteatzen da 
ondorengoei zuzenduta: 

o Sareko kide egiten diren komertzioen lehia posizionamenduaren hobekuntzarako 
argudiaketa eta errealitatearen inguruan sentsibilizatu sektorea (merkataritzaren 
“erantzunkizun soziala”, udalerriko adeitasuna eta irisgarritasuna hobetzeko ekarpena).  

o Pertsona helduen arreta kalitatea hobetzeko merkatariek hartu ditzaketen neurriei buruz 
prestakuntza eman.  

o Erosketak 65+ Sarerako atxikitzeak bilatu eta gehitu  
 Programaren komertzializazioa dendan eta adhesiorako eskakizunak (CHECK LIST) 

Sentsibilizazio/prestakuntza saioez gain, Merkataritza Erdiguneko dendetan bat-bateko bisita 
errondak egitea proposatzen da (Alde Zaharreko eta Zabalguneko elkarte-ehunaren aldetik 
programaren salmenta aktiboa), lehenengo elkarrizketa baten bitartez egoera gainbegiratu 
daitekeelarik lehenengo bisita batean- eta item desberdinen hobekuntza –ondorengo bisitetan- 
ondorengo taulan edo check listean azaltzen direnak bezalakoak:  
 

Programara atxikitzen denak bete behar dituen itemen Check lista  
  Tratu hurbila eta atsegina zaharrekin    Argiztapen egokia  
 Segurtasuna eta konfiantza ematen duen beharrezko 

aholkularitza  
  Etiketa argiak eta irakurgarriak  

 Pertsona helduen arretan sentsibilizatutako eta informatutako 
pertsonala, ezaugarri fisiko, kognitibo eta sentsorialei 
dagokionez  

  Dendako sarbide erraza (zuzenean edo 
pertsonalaren laguntzarekin) 

  Ingurumen zarata baxua (hondoko musika atsegina, ahots tonua 
…) 

  Eserlekuak eskura edukitzea  

  Produktuen irisgarritasuna apalategietan (zuzenean edo 
pertsonalaren laguntzarekin) 

  Komuna erabiltzeko aukera  

 Txertatzea komenigarri diren beste elementu batzuk   
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 Erosketak 65+ sarearen partetik dinamizazio zerbitzu eta ekintzak bateratuak garatu  

Behin “Erosketak 65+” errotuta dagoelarik –gutxienez Iruñeko Merkataritza Erdiguneko 10 
establezimenduren parte hartzearekin- ibilbidearen lehenengo urtean, Sareko establezimenduen 
arteko zerbitzu kolaboratzaileen diseinu eta garapenaren inguruan lan egin daiteke, esaterako:  
PRESTATU/INFORMATU  

Produktu zehatz batzuen inguruan –teknologikoak, elikagaiak, etab.- merkatariek garatutako eta 65+ bezeroei 
zuzendutako heziketa saioak,  

 SUSTATU 
 Eskari segmentu honi zuzendutako deskontu txartela programa honen kide diren establezimendu komertzialetan  

HURBILDU 
Zerbitzu pertsonalen komertzializazioa etxeko esparruan222  
Produktuen etxeko banaketa zerbitzua (produktuen banaketara zuzenduta auzoetan eta Iruñerrian, oraindik 
zehazteke dagoen aldizkakotasunarekin).  

 Programaren logo eta irudiaren garapena (identifikazio-pegatina dendan)  
“Erosketak 65+”ek logo eta irudi zehatz baten beharra du Sarera atxikitutako dendak identifikatuko 
dituena. Gainera, Programara atxikitutako merkataritza establezimenduen erlazioa azalduko duten 
liburuxka zehatzak garatu daitezke.  

 Laguntza Programa programara atxikitutako komertzioen moldaketa eta egokitzapenerako  
Azkenik, establezimendu komertzialak Programara atxikitzea errazteko, check listean adostutako item 
desberdinen moldaketa eta egokitzapenerako beharrezkoak diren neurriak (horien % jakin baten 
estaldura bermatzeko) ahalbidetzeko laguntza lerro zehatzak kudeatzea planteatzen da, “Erosketak 
65+”eko dendek bete beharko dutena. 

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina 
DENBORA LEHENTASUNA  2018 merkaturatzea (“Iruña Hiri atsegina pertsona helduekin” 

iniziatibarekin lotura)  
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa eta 

Herritarren Partaidetza eta Gizartea Ahalduntzeko arloa)  
 Merkataritza Erdiguneko + Auzoetako elkarte-ehun 

komertziala  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Merkataritza 

Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020ren bitartez 
AURREKONTU ORIENTAZIOA 8.000 euro hasierako dinamizaziorako 
ADIERAZLEAK  Erosketak 65+ Sarera atxikitako establezimendu kopurua 

(gutxienez 10 merkatari)  
 
 
 
  

                                                            
222 Ileapaindegia, manikura, azalaren zainketak…  
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2.2.B. ekintza.- Gazte Kolektiboa: “Gazte” Merkataritza eta Ekimen Sarea 
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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 etab.eko esparruko eragileekin-. 

 Teknologia berrien erabilera txertatu –edo txertatzeko asmoa duena- (sare sozialen erabilera)  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Ezaugarri hauek dituen Programa baten sorkuntza eta ondorengo garapenean 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 sare baten sorrera (“mikro-ekitaldien” programazioa 
Txantreako taberna eta dendetan). 
Gazteen dendako bisita erakargarriagoa egiteko asmoarekin, merkataritzaren eta udalerriko kultura 
eragileen arteko lankidetza lerroak irekitzea proposatzen da, honela, “Kultur Gazte” Komertzioen 
Sarea osatzen duten establezimenduak bere tamaina eta lay out propioaren arabera kudeatu 
daitezke, "pop up" espazioak:  

 Azalpenezkoak (argazkilaritzakoak, eskultura,…)  
 “Mikro” jardunaldien ospakizuna (liburuen irakurketa, irudikapen eszenikoak, musikalak…) 
 Produktuen salmenta osagarrirako (adibidez arropa denda + diseinuzko bitxigintza, altzari 

denda + koadro/poster/argazkien salmenta…)  
Gainera, modu indibidual edo kolaboratiboan –puntuen pilaketaren bitartez-, 30 urte baino gutxiagoko 
Iruñeko eta Iruñerriko biztanleria gazteari zuzendutako deskontu eta kanpaina zehatzak kudeatu 
daitezke.  

 

Azkenik, Facebooken “Kultur – Gazte” Merkataritza Sarearen profil propioaren sorkuntza planteatzen 
da, ondorengoen berri emango duena: Sareak garatutako kultura ekintza posibleen ospakizuneko 
ordutegiak eta lekuak, gazteen interesa piztu dezaketen produktu eta zerbitzu berriak –produktu 
teknologikoak, denboraldiko aurrerapenak, elikadura osasuntsuko elikagaiak, arropa eta kirol 
produktuak, etab.-.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 (produktu Freskoen Ikasgela Zabalgunean + Unitate 

Didaktikoa); 2019, 2020, 2021 segmentu Gazteari zuzendutako 
beste ekimen batzuk 

LIDERGOA  Udal Merkatuak + Elkarte-ehun komertziala  
 Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) –Hiri 

merkataritzaren unitate zehatza-  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Saila  
AURREKONTU ORIENTAZIOA 5.000 euro  
ADIERAZLEAK  Kolektibo Gazteari zuzendutako 

prestakuntza/sentsibilizazio/komunikazio ekintza kopurua  
 Kolektibo Gazteari zuzendutako garatutako kanpaina kopurua 
 Unitate Didaktikoaren garapena (Bai/Ez)  
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2.2.C. ekintza.- Iruñeko eta Iruñerriko publiko familiarra  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Eskari segmentu honen garraioa eta irisgarritasunari mesede egiteaz eta dinamizazio ekintza 
zehatzak gauzatzeaz gain, komunikazioa, abantailen artikulaziora eta Iruñeko eta Iruñerriko 
egoiliarren segmentura zuzendutako estrategia zehatzen garapena proposatzen da.  
 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020, 2021 
LIDERGOA  Udal Merkatuak + Elkarte-ehun komertziala  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 

 Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Merkataritza 
Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020-ren bitartez  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 5.000 euro 
ADIERAZLEAK  Iruñerriko biztanleriari zuzendutako komunikazio kopurua  

 Iruñeko egoiliarrei zuzendutako merkataritza ekintza 
zehatzen kopurua  
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2.2.D. ekintza.- Ibiltarien Kolektiboa  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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)  

b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 Langilearen produktu freskoen erosketa: Web/app/telefonoa ordainketa-pasabidearekin + 

Banaketa zerbitzua)  
Langileen kolektiboak ez du askotan produktu galkorren erosketarako denbora nahikorik; ekintza 
honen bitartez, produktu mota hauek langile kolektibo honi hurbiltzea da helburua balio erantsi 
handiagoa sortzen duelarik (kontsumo edo prestaketa indibidualerako denboraldiko produktuen 
saskia).  

 Oparien on line zerbitzua + korner Oparia Ospitaleak eta Unibertsitateak (birtuala eta fisikoa) 
Deskribatutako produktu freskoen on line zerbitzuak (web app) aldi berean oparien erosketarako 
esparru bat txertatu dezake (loreak, bonboiak, jaio berrientzako opariak, etab.) eta ospitale edo/eta 
hurbileko establezimenduetan bilketa puntuetako banaketa. Beharrezkoa da aurretiko erosketa 
(aurreko egunean, goizean eginikoa arratsaldean jasotzeko, etab.).  Osagarri moduan, ospitaleetako 
Opari Kornerraren sorrera proposatzen da (edo gertuko puntu bat)  

Erakusmahai batean kokatutako Opari Korner baten diseinua –beira-arasa kafetegian, sarbide-
informazio puntua, etab.- Iruñeko komertzioen opari estandarizatu mugatu batzuk 
komerzializatzen dituena.  
Opariak “paketizatzen” edo osatzen dituen eskaintza birtualaren diseinua (hoteleko egonaldiak 
eta antzekoen antzera: produktuaren kaxa argazki eta datu identifikatzaileekin eta produktu edo 
zerbitzu hori eskaintzen duen dendaren datuekin). Bereziki egokia estetika, ile-apaindegi edo 
masaje zerbitzu pertsonak oparitzeko; edo jaio ondorengo umeen zainketa estandarrerako 
produktu loteak, etab. 
 

 Eguberrietako Saskiaren diseinua Iruñeko ondasun eta zerbitzuekin. Eguberrietako Saski 
bateratuaren diseinua, Iruñeko establezimendu desberdinetako produktuen eta zerbitzuen eskaintza 
bilduko duena (Nafarroako Produktuak + Zerbitzu Pertsonalen Bonuak + Moda Bonuak…) 
Merkataritza Elkarteek enpresetako eta Nafarroako Unibertsitate Klinikoko Giza Baliabideen 
Departamentuekin negoziatua. 
 

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina - baxua 
DENBORA LEHENTASUNA 2019, 2020, 2021 
LIDERGOA  Elkarte-ehun komertziala + Udal Merkatuak  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
AURREKONTU ORIENTAZIOA  Finantziazioa Iruñeko elkarte-ehun komertzialaren aldetik  

 Udaletxearen ekarpena: 2.000 euro 
ADIERAZLEAK  Funtzionario kolektiboari zuzendutako ekintza komertzial 

zehatz kopurua  
 Ikasle kolektiboari zuzendutako ekintza komertzial zehatz 

kopurua  
 Iruñeko langile kolektiboari zuzendutako ekintza 

komertzial zehatz kopurua  
 Ospitaleetako bisitariei zuzendutako ekintza komertzial 

zehatz kopurua  
 



 

215 

2.3. LERROA.- Tokiko bezeroaren fidelizazio eta animazioa: “Iruña 
Komunitatea” Proiektua  
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 berria) 
 
2.4. LERROA.- Bezero berriak: Turismoa  
2.4. LERROAREN TESTUINGURUA 
Iruñean turismoak ez du bere inguruko beste hiriburutan 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 ikuspuntutatik 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 proposatzen 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 Hurbileko Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020an jasotako Turismo eta 
Artisautzaren osagarri.  
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2.4.A. ekintza.- Lurralde osoko landa turismoa kapitalizatu Iruñeko 
jarduera tertziarioaren ikuspuntutik: “Iruñera txangoa aukera gisa”  

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
Ekintza honetan, Iruñerako bisita estimulatzea proposatzen 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.  
 

b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2019 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 

 Elkarte-ehun komertziala 
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua (M.2.4.1. Merkataritza eta Artisautzari 

Bultzada Zonalde Turistikoetan “Tokiko produktuaren 
ikusgarritasun eta promozio Proiektuak”) 

AURREKONTU ORIENTAZIOA 2.4.B ekintzarekin partekatutako aurrekontua: 7.500 euro 
ADIERAZLEAK  Merkataritza eskaintzaren ikusgarritasun ekintza kopurua 

Nafarroako puntu geografiko desberdinetan   
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2.4.B. ekintza.-Hiriburuko jatetxeetan ostalaritza-merkataritza errebotea  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
 Ostalaritza establezimendu kolaboratzaileen artean banatzeko deskontu bonu komertzialaren 

artikulazioa: Informazio eta deskontu bonu programa baten artikulazioa merkataritza kontsumoaren 
estimulurako beste lurralde batzuetatik datozen jatetxeetako mahaikideentzat. Materializazio 
fisikorako (informazio txartel txikia + jatetxe ticketa) eta on line euskarrirako (tax free multzo bat; edo 
tourists are wellcomed) planteamendu operatiboen bilaketa. 

 Nafar zaporea duten “pintxo/menuen” elaborazioa; eskaintza gastronomikoaren hibridazioa 
produktu fresko edo/eta Nafarroako baratzeetako produktuekin Iruñeko Turismo Plan Estrategikoa 
2017 – 2019rekin lerrokatuta 5 ekintza lerroa, 5.4 lerroa.- Kultura, Gastronomia eta Tokiko Produktua.  

b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 - 2019 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 

 Ostalaritza eta merkataritza elkarte-ehuna  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua  
AURREKONTU ORIENTAZIOA 
 
 
 
 
FINANTZIAZIO BILAKETA 

2.4.A ekintzarekin partekatutako aurrekontua: 7.500 euro Iruñeko 
Udaleko diru-laguntza deialdia norgehiagoka erregimenean 
Finantziazio eskaera elkarte-ehunaren aldetik M.2.4.1. Turismo 
Sektorearen Elkarteentzat Iruñean turismo promozio jarduerak 
burutzeko.  
Finantziazioaren eskaera elkarte-ehunaren aldetik M.2.4.1 
Merkataritzaren eta Artisautzaren Bultzada Zonalde Turistikoetan 
“Tokiko produktuaren ikusgarritasun eta promozio Proiektuen” 
bitartez 

ADIERAZLEAK  Banatutako merkataritza deskontu bonu kopurua  
 Establezimenduetan exekutatutako merkataritza deskontu 

bonu kopurua  
 Nafar zaporeko Menu/pintxoaren elaborazioan parte hartu 

duten ostalaritza establezimendu kopurua  
 

2.4.C. ekintza.- Nafarroako Artisautzaren “Iruña” bilduma  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
Ekintza hau, urtero Nafarroako artisau bikain eta diseinatzaileekin lankidetzan, produktu eta 
material desberdinez osatutako baliozko bilduma zehatz bat sortzean datza (Iruña 18) bere 
komertzializazioa tokiko dendetan egiteko, bilduma honentzako espezifikoki diseinatutako Korner 
edo erakusmahaietan, eurak aldi berean establezimendurako erakargarritasun puntu bihurtzen 
direlarik. Ekimen hau ondorengo puntuan jasotzen da: M.2.4.1. Nafarroako Gobernuko 
Txikizkako Hurbileko Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020ren Merkataritza eta Artisautza 
Bultzada Zonalde Turistikoetan “Merkataritza eta artisautza sektorea kontutan hartuko duten 
produktu turistikoen sorrerarako Proiektuak”. 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIO, EXEKUZIO ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 - 2019 
LIDERGOA  Merkataritza eta artisautza elkarte-ehuna  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Nafarroako Gobernua  
FINANTZIAZIO BILAKETA Finantziazio eskaera elkarte-ehunaren aldetik M.2.4.1. Merkataritza eta 

Artisautzaren Bultzada Zonalde Turistikoetan 
 Bideragarritasun Azterketa eta Proiektuaren diseinua: 15.000 euro 
(Nafarroako Gobernua) 

ADIERAZLEAK  Bideragarritasun Azterketaren burutzea (Bai/ez) 
 Proiektuaren garapenean inplikatutako merkatari eta artisau kopurua  
 Lehenengo “Iruña” bildumaren artikulazioa (Bai/Ez) 
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2.4.D. ekintza- TDE: Tokiko Denda Erakargarrien Programaren garapena  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Merkataritza ibilbideen artikulazioa tokiko enpresetan finkatuta dauden bisitarientzat MICE turismo 
ekitaldietako parte hartzaileengana eraman daitezkeenak (Kongresuak, Enpresa Jardunaldiak, 
etab.). 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 EAEko “Singular Dendak” edo “Local is Better” Programen analisia, enpresa lehiakortasunaren eta 

dendako erakargarritasunaren inguruan jarduten dutenak.  
 Lokal Enblematikoen udal Ordenantza espezifikoaren garapena 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina - Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 - 2019 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa), EEZB, 

katastroa eta Tracasa 
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udaleko Bulego Estrategikoa  

 Iruñeko Merkataritza Erdiguneko merkataritza elkarte- (Zabalgunea + 
Alde Zaharra)  

 Nafarroako Gobernua  
AURREKONTU ORIENTAZIOA 
FINANTZIAZIO BILAKETA 

Lokal enblematikoen zaharberritzerako aurrekontuaren % 
Finantziazio eskaera Udaletxea edo elkarte-ehunaren aldetik 
ondorengoaren bitartez: M.2.4.1. Merkataritza eta Artisautzaren Bultzada 
Zonalde Turistikoetan; “Merkataritza sektorea kontutan hartzen duten 
produktu turistikoaren sorrerarako Proiektuak”, Jardunbide Egokien 
Programen analisirako + Aplikazioa hautatutako dendetan (Aurrekontu 
orientazioa: 15.000 euro Nafarroako Gobernua 

ADIERAZLEAK  Lokal Enblematikoen udal Ordenantzaren garapena (Bai/Ez) 
 Hautatutako denda enblematiko kopurua  
 Birgaitutako komertzio enblematiko kopurua  
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2.4.E. ekintza.- Iruñeko ikusgarritasun ekitaldiak nekazaritza produktuen 
sektorearen esparrutan   
 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
Nafarroako nekazaritza produktuei ikusgarritasuna emango dien jardunaldien ospakizuna 
Iruñean, kaleko presentziarekin, animazioa, etab. (Adibidea Gasteizko Ardo Araba jardunaldia 
eta Tokiko Produktuaren Astea bera Iruñean).  
 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 

 Nekazaritza elikagai ekoizleen ehuna + Iruñeko 
merkataritza elkarte-ehuna  

LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua  
AURREKONTU ORIENTAZIOA Udaletxearen ekarpena Tokiko Produktuaren Astea: 59.000 

euro  
Finantziazio eskaera Udaletxea edo elkarte-ehunaren aldetik 
ondorengoaren bitartez: M.2.4.1. Merkataritza eta 
Artisautzaren Bultzada Zonalde Turistikoetan; “Merkataritza 
sektorea kontutan hartzen duten produktu turistikoaren 
sorrerarako Proiektuak” 

ADIERAZLEAK  Autobus Estazio Zaharrean garatutako nekazal elikagai 
sektorearen ikusgarritasunerako ekintza kopurua 2018, 
2019, 2020 eta 2021ean 
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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  
 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Merkatarien kolektiboaren zahartzearekin batera, establezimendu kopuru handi baten 
instalakuntzek gaur egungo estetika joerekin (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.  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Bere estimulurako ondorengoa proposatzen da: 
 Horri dagozkion laguntza lerroak 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.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 
EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 (era jarraituan) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Merkataritza 

Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020-ren bitartez  
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio  
ADIERAZLEAK  Merkataritza sektoreak jasotako diru-laguntza eskaeren 

kopurua  
 
 
  



 

221 

3.2. LERROA.- Merkatariaren motibazioa + Enpresa Kudeaketaren 
Hobekuntza + IKTEN txertaketa  
3.2. LERROAREN TESTUINGURUA 
Gaur egungo enpresen ehun mikroan, kasu askotan lehiakortasun maila baxuarekin, 
kudeaketarako mekanismo 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).  
 

3.2.A. ekintza.- SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA… etorkizuneko joera 
berri eta aukeren inguruan  

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
Prestakuntza jarduera zehatzen garapena baino lehenagoko fase gisa, beharrezkoa suertatzen 
da animoa berreskuratzea eta errealismoz txikizkako merkataritzaren etorkizunari buruz 
sentsibilizatzea (lehiakortasun beharra), baita ilusioaren ikuspuntutik (motibazioa) ere. 
Testuinguru honetan, joera berriak, kontsumitzaileen kolektibo berriak, azaltzen diren aukerak 
eta kudeaketa nahiz IKTen txertaketaren ikuspuntutik barne hartzen dituzten lehiakortasun 
exijentziak 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. 
 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIO, EXEKUZIO ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 (era jarraituan) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Iruñeko elkarte-ehun komertziala  
LAGUNTZAILEAK  CEIN (Iruñeko Udala, CEIN eta NGaren arteko Hitzarmena) 

 Nafarroako Gobernua  
AURREKONTU ORIENTAZIOA Finantziazio bilaketa 3.2. Lerroaren Nafarroako Txikizkako Hurbileko 

Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020 garapen esparruan  
ADIERAZLEAK  Garatutako sentsibilizazio/motibazio saio kopurua  

 Garatutako saioetako parte hartzaile kopurua  
 Denda parte hartzaileen Gogobetetze Inkesta  

 

3.2.B. ekintza.- OINARRIZKO EGOKITZAPEN TEKNOLOGIKOA: Elementu 
teknologikoen inguruko prestakuntza Pilulen Programa  

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Prestakuntzak praktikoa eta jarraitua 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); prestakuntza 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 bezero 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) 
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b) EKINTZAREN GAUZATZEA 

 IKTen txertaketari lotutako prestakuntza Pilulen garapena; jarduera honen koordinazioa / 
integrazioa Kultura Arloko beste udal ekimen batzuekin CIVIBOX eta CEIN eta Iruñeko 
Udalarekin sinatutako Hitzarmenaren bitartez  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 (jarraipen eta ebaluaketa jarraitua) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Arloak 

+ Kultura eta Hezkuntza Arloa 
 CEIN (Iruñeko Udala, CEIN eta NGaren arteko 

Hitzarmena)  
AURREKONTU ORIENTAZIOA 
 
FINANTZIAZIO BILAKETA 

CIVIBOXei zuzendutako Kultura Arloaren aurrekontuaren 
barruan.  
Finantziazio bilaketa garapen esparru hauetan:  
3.1. lerroa Kudeaketa hobekuntza eta garapen teknologikoa  
3.2. lerroa Nafarroako Txikizkako hurbileko merkataritzaren 
Bultzada Plana 2017 – 2020ren Prestakuntza eta tutoretzak  

ADIERAZLEAK  Garatutako prestakuntza pilula kopurua  
 Prestakuntza pilula bakoitzeko denda parte hartzaile 

kopurua  
 Gogobetetze inkesta denda parte hartzaileen artean  

 

3.2.C. ekintza.- Merkataritza aholkularitza espezializatua: banakako 
kudeaketa tutoretzak 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
IKTen sentsibilizazio eta prestakuntza kurtsoetatik haratago, merkataritza establezimenduek 
bere mikro-enpresa errealitatera egokitutako Aholkularitzaren 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) 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Tutoretza profesional Programen garapena Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren 
laguntza lerroekin koordinatuta.  
 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIO, EXEKUZIO ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 (jarraipena eta ebaluaketa era 

jarraituan) 
LIDERGOA  Nafarroako Gobernua  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Elkarte-ehun komertziala  
FINANTZIAZIO BILAKETA Finantziazio bilaketa ondorengo garapen esparruan: 3.2. 

lerroa Nafarroako Txikizkako Hurbileko Merkataritzaren 
Bultzada Plana 2017 – 2020ren Prestakuntza eta  

ADIERAZLEAK  Aholkularitza duten merkataritza enpresa kopurua  
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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 sektoreekin 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 
laguntzen kanalizazioa  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
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. Ondorengotzarik gabeko 

enpresen hautematea; M.3.4.2. Generazio arteko ondorengotzarako Ekintza Planaren 
Diagnosia) 

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) 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 (jarraipen eta ebaluaketa jarraitua) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) 
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Hurbileko 

merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020ren bitartez  
 CEIN (Iruña Ekintzaile eta Denda Naiz) 
 Iruñeko elkarte-ehun komertziala  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 70.000 euro CEINen Hitzarmenaren barruan Denda Naiz-entzako   
ADIERAZLEAK  Ekintzaile berriek oinordekotzat hartutako negozio kopurua  
 
 

3.3.B. ekintza- Merkataritza zerbitzuen hiri-inkubagailua (Alde Zaharra)  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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.  
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b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
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).  
 

2º Kale edo lan esparru posibleen mugatzea eta horietako bakoitzarentzako apostu 
tematiko/sektorialaren definizioa. Kale Nagusiaren adibidea zerbitzu komertzialen edo/eta 
merkataritzaren apustu esparru gisa; eta Dormitalería, Merced, Compañía, Calderería, Tejería… 
zonaldeak ondorengo esparruentzako eremu egoki bezala: industria sortzaileak, artisautza 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.  

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN 
LEHENTASUNA 

Altua  

DENBORA 
LEHENTASUNA 

2018, 2019, 2020 eta 2021 (Epe luzeko urte anitzeko Proiektua) 

LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK Nafarroako Gobernua Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 2020 eta 

Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 
2020ren bitartez (4.1 Ekintza Lerroa Merkataritza Ekintzailetzaren 
Sustapena –M.4.1.1 Ekintzaile eta Inbertsiogileen Atzemate Programa, 
M.4.1.3. Merkataritzaren Frankiziabilitatearen Sustapena). 
 CEIN (Iruña Ekintzaile) 
 Alde Zaharreko Merkatarien Elkartea  

AURREKONTU 
ORIENTAZIOA 
FINANTZIAZIO BILAKETA 

70.000 euro CEIN-en Hitzarmenaren barruan Iruña Ekintzaile ekimenerako 
 
Finantziazio bilaketa aurrekontu-zuzkiduraren bitartez Nafarroako 
Gobernuak bere laguntzetan definitutako Merkataritza Mixaren arabera  

ADIERAZLEAK  Definitutako profil artistiko-kulturalarekin bat egiten duten ekintzaileen 
kopurua  

 Ekintzailetzan proiektu berriek okupatutako lokal huts kopurua Alde 
Zaharrean  
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3.3.C. ekintza.- Hurbileko Kornerrak (Auzoak): Programa Pilotua  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Aurrez azaldutakoaren zentzu berean (Ikusi 1.2.B ekintza), babes ofizialeko etxebizitzen ideia 
zuzkidura tertziario eta komertzial eskasak dituzten auzoetako hiri-ekonomiaren esparrura 
eramatea proposatzen da (babes ofizialeko lokalak).  
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 

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

birbalorizaziorako (hiri ekipamendua); eta bere jarraipen eta laguntza lehiakorrerako. 
 Programa pilotuaren garapena Milagrosa auzoan (EDUSI Programa) 

 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

EKINTZAREN 
LEHENTASUNA 

Altua  

DENBORA LEHENTASUNA  2018, 2019, 2020 eta 2021 (Epe luzeko urte anitzeko Proiektua) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK 
 
 
 
 
AURREKONTU 
ORIENTAZIOA 
 
 
ADIERAZLEAK 

 Iruñeko Udaleko Bulego Estrategikoa (EDUSI Programa) 
 Nafarroako Gobernua Nafarroako Lan Autonomo Plana 2017 – 2020 

eta Nafarroako Txikizkako Merkataritza Hurbilaren Bultzada Plana 
2017 – 2020ren bitartez (4.1 ekintza lerroa) 

 CEIN (Iruña Ekintzaile) 
 Auzoetako elkarte-ehun komertziala  
 3.3.B ekintzarekin partekatutako aurrekontua CEINekin eginiko 

Hitzarmenari dagokionez (70.000 euro CEINeki eginiko Hitzarmenaren 
barruan Iruña Ekintzaile ekimenerako) 

 EDUSI Programako Aurrekontuaren 8.000 euro  
 Auzoetan ekintzailetza proiektu berriek okupatutako lokal huts kopurua 
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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 erantsia duten zerbitzuak sortzeko.  
 
Hori guztia ondorengo elementuak biltzen dituen logika batetik:  

- “animazio orokorreko” ekintza agendan kritika eta hobekuntza  
- Iruñeko kultura, festa eta animazio 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) 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPEN ETA GAUZATZEA 
Udaletxeak, nahiz merkataritza Elkarteen zati batek zuzenduta, orain arte arrakasta izan duten 
kanpaina eta dinamizazio ekintzei jarraipena ematea proposatzen da ondorengo elementuak 
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-. 

 

b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina - Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 (urteroko ekintzen jarraipen eta 

ebaluaketa)  
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Iruñeko elkarte-ehun komertziala  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Merkataritza 

Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020 bitartez (2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta sendotzea: 
M.2.1.4. Tokiko Merkataritzaren Promozio Elkarteen 
aldetik eta M.2.1.5. Bezeroen Fidelizaziorako 
Ekintzetarako Laguntza)  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 4.1.A ekintza eta 4.1.B ekintzaren aurrekontua 380.000 – 
385.000 euro 

ADIERAZLEAK  Garatutako dinamizazio ekintza kopurua  
 Garatutako ekintzek mobilizatu dituzten persona/bisitari 

kopurua  
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4.1.B. ekintza- Dinamizazioaren bultzada eskualde mailako proiekzioa 
duten ekitaldietarantz  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Iruñeko merkataritzaren izen ona eta proiekzioa sustatzeko asmoarekin, bai bere bizilagunen 
artean baina baita Iruñerriko biztanleriaren 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. 
 

b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Erakargarritasuneko elementu sinbolikoak edukitzeaz gain, parte hartze 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.  

ADIBIDE GISA: EGUBERRIETAKO MERKATUA 
a) Iruñerriko Eguberrietako Merkatuaren misioa eta ikuspena: Zein da gaur egungo Iruñeko eta Iruñerriko biztanleen artean 

Eguberrietako festa, kultura eta rol soziala? Zein da eguberrietako merkatuko helburua? Zein izaera izan beharko luke 
aipatutako merkatuak? Idiosinkrasia euskalduna eta iruñearra barne hartu beharko luke? Nazio, Iparralde edo/eta nazioarte 
mailako (Alemania, Austria, Frantzia…) merkatuetako inspirazioa eta elementuak bildu beharko lituzke?  
 

Galdera horientzako erantzuna ez da erretorikoa baizik eta merkatuaren araberakoa, izan ere erantzunen arabera, merkatuko 
elementu gakoak definituko dira, esaterako:  

-  kokapena –elementu estrategikoa-  
- eguberrien denboraldian biztanleriarentzako erreferentzia elementuren baten zuzkidurak (gabonetako noria  

Baionan, argien bola eta Eguberrietako Merkatuan ezarritako noria Donostian) ere zentzua izan dezake. 
         -     Eta batez ere merkatuaren izaera eta irudia elementu gako gisa 
b) Eguberrietako Merkatuaren elementu konkretuen definizioa  
b.1.- EGUBERRIETAKO MERKATUAREN KOKAPENA ETA ARKITEKTURA  
b.1.1.- Eguberrietako merkatuaren kokapena eta espazioaren zentralitatea hirian: aukeratutako espazioak hirian sortutako fluxu eta 
dinamika tertziarioak baldintzatuko ditu; gutxienez hogeita hamar postu bilduko dituen erdiguneko fokuan oinarritzen den eredu 
batetik abiatuta, interesa eta aukera (merkataritza eta animazioaren ikuspuntutik) eta bideragarritasuna (operatiboa, 
mugikortasunekoa, beste ekimen batzuekin bateragarria den a la ez) ebaluatu beharko da.  
b.1.2.- Merkatuko egutegia eta irekiera ordutegiak: Inauguraziorako data (hiriko eguberriko argiztapenaren piztearekin batera) eta 
itxiera data ezartzeaz gain (erregeen egunean), espazioaren definizioarekin batera gogoeta egin beharreko elementua alegia, 
ereduak eramango gaitu irekitze eta itxiera ordutegietara (asteko ordutegia vs asteburuko ordutegia), baita Merkatuan ospatu 
daitezkeen jarduera zehatzetarako data eta ordutegien arteko erlazioa ezartzera ere (Gabon-kanten kontzertuak, artisautza 
lanbideen erakustaldiak, eguberriko gastronomiaren cooking showak, gabonetako mahaien apainketarako kurtsoak…).  
b.1.3.- Egitura fisikoa, dekorazioa eta aukeratutako espazioaren girotzea: ereduaren diseinuak definituko du aldi berean Merkatuaren 
lay out-a ondorengo elementuen ikuspegitik: 
Eguberrietako Merkatuko saltzaileei babesa ematen dieten etxetxo mota edo egitura arinagoak; Egitura osagarriak: espazio irekia vs 
espazio itxiaren ikuspegia; Kaleko ibilbidearen diseinua “bokakalea plazan” duelarik; Eskaintzaileen informazioa biltzen duten 
totemak; Musika haria; Eguberrietako Merkaturako sarbidea; Pantaila eta ekipamendu teknologikoak… 
 

b.2. IMPLIKATUTAKO ERAGILEAK  
b.2.1.- Kopurua, saltzaile mota eta nork bere gain hartutako konpromisoa: merkatuak handizkari kopuru egonkorra izango du, 
aipatutako datetan eta aurretik ezarritako ordutegian, eta alokairu finko baten truke Merkatuaren Misio eta Ikuspenarekin bat datorren 
produktu edo zerbitzu lerroa eskaintzeko konpromisoa dutelarik..  
Zentzu honetan, Misioa eta Ikuspena bermatzeko helburuarekin, Merkatuaren parte izango direnen aukeraketan irizpide eta elementu 
desberdinak planteatzea proposatzen da: 

- Eguberrietako Merkatuaren parte hartzea Iruñeko eta Iruñerriko merkataritza eta ostalaritza ehuneko establezimenduei 
ireki eta aditzera eman, hiriko merkataritza eta ostalaritza elkarte-ehunaren bitartez.  

- Ekintzaileen ekimenak txertatu hezkuntza zentroen bitartez  
- Udalerriko Sormen Industriaren kide diren tokiko diseinatzaileen presentzia sustatu (abantaila gehiago dituen tarifikazio, 

saltzaile batek baino gehiagok partekatutako etxetxo edo stand-ak eta bestelakoetatik abiatuta).  
- Lurraldeko produktu gastronomikoen saltzaileen presentzia indartu.  
- Gabonetako ekintza eta menuak eskaini ditzaketen Gastronomia Elkarteen ehunari lotu.  
- Musika ikuskizun edo bestelakoen presentzia posible egin dezaketen kultura ehunari lotu  
- Kolektibo zehatzei bideratutako elkartasun ekintzak mobilizatzen dituen hiri-ehun asoziatiboari lotu 
- …. 

b.2.2.- Hiriko merkataritza ehunaren partetik hitzorduarekiko erlazio eta atxikimendu moduak  
Gainera, Merkatuak presente ez dauden komertzioekin lotura ezartzeko formulak artikulatzearen aukera proposatzen da (auzo 
konkretu bateko merkataritza eguna/astea…) edo “aldi baterako handizkarien” presentziari mesede egingo diona. Horrela, hiriko 
merkataritza establezimendu konkretu edo ostalaritza establezimendu batek erakusleihoa izan dezake produktu konkretua 
erakusteko data eta ordu konkretu baterako, honek bere Eguberrietako kanpaina osatzen duelarik.  
b.2.3.- Elkarbizitza eta data hauetan presente dauden beste eragile batzuekiko erlazioa  
Merkatuaren diseinuak elkarbizitza eta hiriko nahiz Iruñerriko eguberrietako kultura eta erosketa agendan koprotagonistak diren beste 
eragile batzuekiko erlazioa kontutan hartuko ditu.  
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b.3.- EGUBERRIETAKO MERKATUAREN EDUKIA 
Eguberrietako Merkatuaren eremua, produktu mix konkretu bat eskaintzen duen espazioaz gain, eduki ludiko-kultural batez osatzen 
den eskaintza gisa ulertzen da, erakargarriagoa egingo duena alegia. Horrela, Merkatuaren edukiari lotutako gogoeta, aktoreen parte 
hartzeaz markatuta ondorengo puntuekin dago lotuta:  
b.3.1.- Mix komertzial eta gastronomikoa: eguberriko merkataritza eskaintza klasikoa (eguberriko opariak, eguberriko apainketa 
eguberriko zuhaitzak, mahai-zapiak eta etxeko dekorazioa, figurak, jaiotzak, etab…) eta gastronomia –turroiak, mazapanak, cava, 
etab.) fisikoa eta berrikuntza elementuak txertatu bai produktutan eta gastronomia esparruan ere.  
b.3.2.- Erosketa esperientziaren errefortzua: produktuaren erosketa eta salmentaz gain, hainbat jardueraren zentro izango diren 
“esperientzia” kornerrak atontzea proposatzen da; eguberriko bazkari/afari prestatzeko, artisauek irakatsita eta haurrei zuzendutako 
eskulan tailerrak, ardo dastatzeak, lurrin probaketa…  
 
b.3.3.- Eguberrietako Merkatuaren inguruko programa soziokulturalaren diseinua eta Iruñeko nahiz Iruñerriko ekosistema 
soziokulturalaren inplikazioa: Eguberrietako Merkatuko edukiak ikusgarritasuna lortuko du, hiriko eta Iruñerriko ekosistema 
soziokulturala inplikatzen duen programa soziokultural batekin sendotzen bada.   
b.3.4.- Motor ludikoari lotutako azpiegitura (noria, izotz pista, argiztapen elementu erreferenteak, etab…): jarduera agenda, noria edo 
izotz pista bezalako instalakuntza egonkor batekin osatua izan daiteke, dinamika eta kudeaketa propioa izango duena (txartel-
leihatila eta sarreren salmenta propioa) eta publiko infantil eta familiarraren erakartasun motorra bihurtzen delarik.  
 
b.4.- KOMUNIKAZIOA ETA HIRI MARKAREKIKO KOHERENTEA DEN HEDAPENA  
b.4.1.- Eguberrietako Merkatuko marka irudia. Eguberrietako merkatu iruñearrari izen ona emango dion goiburu edo izen propioa 
jartzea posible izan daiteke (adibidez GabonakGune), baita kartelen diseinuan eta proiektatu nahi den irudiarekin koherentea den 
hedapenerako materialean ere.  
b.4.2.- Aurretiko eta Eguberrietako Merkatuan beran burututako komunikazioa: eguberriko merkatuaz aurretiko komunikazioa, bai 
eragile parte hartzaileei eta baita biztanleriari ere, merkatu honek arrakasta izateko abiapuntua da.  
Gainera, programaren komunikazioak antolakuntza propio baten beharra du (triptikoen diseinua, banaketa hiriko puntu beroetan…). 
 
 
 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 Esperientzia pilotua  
LIDERGOA  Udaletxea + Iruñeko artisautza eta merkataritza elkarte-ehuna  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Hurbileko 

Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020 bitartez (2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta Sendotzea: 
M.2.1.4. Tokiko Merkataritzaren Promozioa Elkarteen aldetik 
eta M.2.1.5. Bezeroen Fidelizaziorako Ekintzetarako Laguntza 
eta 1.2 Lerroa Egokitzapen urbanistiko komertziala M.1.2.4. 
Tokiko Merkataritzaren Promozioa Tokiko Administrazioen 
eskutik)  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 
 
FINANTZIAZIO BILAKETA 

4.1.A ekintza eta 4.1.B ekintzaren aurrekontua: 380.000 – 385.000 
euro  
 Finantziazio osagarriaren bilaketa parte-hartzearen logikaren 

ikuspuntutik (hiritarrekin lankidetzan eraikitako proiektu 
soziala, Iruñeko eta Iruñerriko ehun sozioekonomikoaren 
sponsor posibleak)  

  Nafarroako Gobernua 
ADIERAZLEAK  Esperientzia pilotuaren garapena (Bai/Ez) 

 Jardueran parte hartu duten eragile sozialen kopurua (Iruña + 
Iruñeko arroa) 
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4.1.C. ekintza- Elkarteratzearen bultzada berriaren programak: (kale 
arduradunak eta helburu kuantitatiboen –afiliazioak- eta kualitatiboen –
inplikazioa- finkapena)  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA ETA GAUZATZEA 
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. 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 
LIDERGOA  Iruñeko merkataritza eta artisautza elkarte-ehuna  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala /Enplegua, Merkataritza eta Turismoa) eta 

Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Hurbileko 
Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020 bitartez (2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta Sendotzea) 

AURREKONTU ORIENTAZIOA Esleitutako aurrekontu-zuzkiduraren arabera  
ADIERAZLEAK  Helburu kuantitatibo edo/eta kualitatiboak dituzten Elkarteak  

 Laguntzarako egitura edo/eta figuren sorrera  
 
 

 

4.2. LERROA- Elkarteratzearen bultzada berria auzoetan 
 

4.2.A. ekintza.- Hurbileko elkarte-ehunaren indartzea  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPEN ETA GAUZATZEA 
 
Auzoetako elkarteen artikulazioa ezinbesteko suertatzen da horien arteko interlokuzio/elkarrizketa sendoa 
garatzeko eta merkataritza zeharkako proiektuen koordinaziorako.  
 
Abian dauden esfortzuen jarraipena hiriko auzo guztietako elkarte-ehunaren mapa osatzeko.  
 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 
LIDERGOA  Iruñeko auzoetako elkarte-ehun  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Hurbileko 
Merkataritzaren Bultzada Plana 2017 – 2020 bitartez (2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta Sendotzea) 

AURREKONTU ORIENTAZIOA Elkarte ekintzailetza/finkapenari laguntza: 2.500 € 
ADIERAZLEAK  Existitzen diren elkarte kopuruaren bilakaera  
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4.2.B. ekintza- Auzoen dinamizaziorako esfortzuen koordinazio eta 
optimizazioa  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPEN ETA GAUZATZEA 
Zentzu honetan auzoetako elkarte desberdinetako esfortzuak batzea proposatzen da ondorengo 
elementuen bitartez:  

 Auzo desberdinetako dinamizazio agenden koordinazioa  
 Partekatutako ekintzak arbitratzeko aukera (formatu motetan edo exekuzio denboran) 
 Erdiguneko dinamizazio formatua eta egokitzapena auzoetako errealitateetara eta bertako 

jarduera soziokultural eta kirol jardueretara eramatea  
 

b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina 
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 
LIDERGOA  Iruñeko auzoetako elkarte-ehun komertziala  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Hurbileko 
Merkataritzaren Bultzada Plana 2017- 2020 bitartez (2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta Finkapena: 
M.2.1.4. Tokiko Merkataritzaren Promozioa Elkarteen 
aldetik eta M.2.1.5. Bezeroen Fidelizaziorako Ekintzetarako 
Laguntza eta 1.2 Lerroa Egokitzapen urbanistiko 
komertziala eta M.1.2.4. Tokiko Merkataritzaren Promozioa 
Tokiko Administrazioen eskutik)  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 60.000 – 65.000 euro  
ADIERAZLEAK   Auzoetako elkarteek koordinatutako eta garatutako 

zeharkako ekintza kopurua  
 

4.3. LERROA- Berrikuntza laborategia: Alde Zaharra + Zabalgunea  
 

4.3.A. ekintza- Iruña Komunitatearen ikuspegia (Alde Zaharra + 
Zabalgunea) 

 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
Lehiakortasunaren hobekuntzarako proiektu honen lidergoa, elkarte-ehunaren sendotuenaren 
esku egotea proposatzen da: Merkataritza Erdigunea Zabalgunea eta Alde Zaharreko Elkartea, 
Udaletxearen eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin  
 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
 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 berehalakoa 

mugikor eta sare sozialetatik abiatuta (WhatsApp, Facebook). Hiriko informazio orokorra + 
bereizitako merkataritza informazio Planak. 

 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 mugikor bitartez komunikatzen den 
gastu gehigarria bultzatzeko.  

 Laguntzarako beste tresna teknologiko posibleen txertatzea (beacons) erdigunean sartzen diren 
kontsumitzaileak geolokalizatzen dituena.  
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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 KOMUNITATEA” 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.  
Planteamendu honen atzean, eskaintzaren kontzeptuak, komertzializatua izan den produktuaren materialtasunak eskainitako 
zuzeneko zerbitzua gainditzen duenaren konbentzimendua dago eta konpondutako arazoari, transmititutako emozioei… lotuta dago. 
Horrela, jarduera tradizionalaren debatea edo birplanteamendua zalantzan jarri beharko litzateke hurrengo elementuen ikuspuntutik:   
Sarrailak versus sarbide eta segurtasun kontrolak, Ile-apaintzaileak versus estilistak, edertasuna, eta gorputzaren osasuna, diskoak 
versus entretenimendua eta kultura, koltxoiak versus atsedena eta gorputzaren osasuna. 
 
Hortaz, lurrindegi eta edertasun produktuen denda bateko merkataria ez da saltzaile arrunt bat soilik, baizik eta merkataritza 
espazioa eta bezeroak ile apaindegiarekin, apaindegiekin, masajistekin, gimnasioarekin eta bestelakoekin partekatzen duen 
profesionala… merkataritzaren eta zerbitzu sektorearen arteko hibridazioa gertatzen ari da hortaz. Beraz, ez dira produktuak 
saltzen, baizik eta kontzeptuak, soluzioak, emozioak…, eta BEZERO KOMUNITATE berdinari zuzendutako komertzio eta 
zerbitzu profesionalen klusterra da esparru egokiena elkartearen esfortzuak orientatzeko, bai garatu beharreko marketin 
laguntzailea/taldekoiaren esparruan, baita Iruñeko merkataritza kolektiboaren profesionalizazio eta lehia hobekuntzarako 
ekimenen esparruan ere. 
 

Helburua, hiriko merkataritzaren animazio orokorretik… animazio selektibora pasatzean datza. 
Kontsumitzaile kolektibo zehatz bati zuzendutako kanpainen dinamizazioa –produktu mota- aurrez 
aukeratutako dena kopuru murritz baten aldetik (adarra edo mikroadarra). Elkarte lana …: 

 Aurretik identifikatutako kontsumitzaile kolektibo espezifikoentzako/RAKO. Hau da, informazioa, 
nobedadeen presentazioa, aholkularitza, ekitaldiak, abantailak… nahasten dituzten kanpainak 
zuzentzen diren diana/bezero konkretuetara zuzentzen da  

 Elkarren artean mobilizatzen diren denda eta zerbitzuen kolaboraziorako/rekin, eta elkarteen 
antolatzeko laguntzarekin mikrokanpaina/jardueretan.  
 

Adibidea: Maskota eta etxeko animalien, ehiza txakurren… bezero jabeen kanpaina: maskota/animaliei 
lotutako dendak + albaitaritza zerbitzuak… maskota duten Iruñeko eta eskualdeko bezeroak mobilizatzen 
dituzte informatu, presentatu, aholkatu… saltzeko (zerbitzua + produktua). Txertaketa kanpainen 
informaziorako, animalien elikadurako marka desberdinen inguruko mintzaldiak, bere zerbitzuak 
eskaintzen dituzten hezitzaileak, ehiztarien txakurrentzako nobedade teknologikoak… produktu osagarrien 
eskaintza… Praktikan, denda edo/eta profesionalen aldetik zerbitzuak kudeatu edo edozein kasutan 
“zerbitzuak saltzeko” sortutako BEZERO KOMUNITATEA aprobetxatzea suposatzen du. 
c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA  
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 (1 Fasea Proiektu Singularra); 2019 (2 Fasea) 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Iruñeko Udaleko Bulego Estrategikoa  
 Zabalguneko Merkatarien Elkartea + Alde Zaharreko Merkatarien 

Elkartea  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Hurbileko Merkataritza 

Plana 2017 – 2020 bitartez (1.2. Lerroa Egokitzapen urbanistiko - 
komertziala M.1.2.7. Merkataritzarentzako Smart City eredua; 2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta Sendotzea: M.2.1.4. 
Tokiko Merkataritzaren Promozioa Elkarteen aldetik eta M.2.1.5. 
Bezeroen Fidelizazio Ekintzetarako Laguntza  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 30.000 euro definiziorako; eredu teknologikoaren diseinua ondorengo 
ezarpenerako; eta merkataritza eta elkarte-ehunaren inplikazioa 
(Nafarroako Gobernua)  

ADIERAZLEAK  Eredu Teknologikoaren Ikerketa eta Definizioaren garapena  
 Proiektuan parte hartu duten merkatari kopurua  
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4.3.B. ekintza- Iruña komunitateari produktu /zerbitzuaren gerturatze-
banaketa  

 
a) EKINTZAREN ESKRIBAPENA  
Tokiko merkatuan, udalerri nahiz eskualdeko ezaugarrien ikuspuntutik, beharrezkoa suertatzen 
da besteengandik desberdintzea zerbitzuen ikuspuntutik... 

 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 
 

b) EKINTZAREN GAUZATZEA  
 Aurreko esperientzien ikasketa planteatzen da; diseinua eta garapen pilotua Zabalguneko 

Merkatuan; eta bere txertaketa posiblea Iruñeko merkataritza ehunaren esparruan elkarte 
zerbitzu gisa.  
 

c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 
 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina-Altua 
DENBORA LEHENTASUNA 2018 (Esperientzia Pilotua Zabalguneko Merkatuan) 2019 

Ebaluazioa eta trasbasea beste esparru batzuetara  
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 COMIRUÑA 
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udaleko Bulego Estrategikoa  

 Interesa duten Udal Merkatuak + Merkatarien Elkarteak  
 Nafarroako Gobernua (Nafarroako Txikizkako Merkataritza 

Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020) eta Nafarroako Lan 
Autonomoaren Plana 2017 – 2020-ren bitartez.  

AURREKONTU ORIENTAZIOA 2018 Esperientzia Pilotua Zabalguneko Merkatuan (COMIRUÑA) 
ADIERAZLEAK  Garatutako enpresa ekimena/Esperientzia Pilotua 

Zabalguneko Merkatuan (Bai/Ez) 
 Gauzatutako etxeko entrega zerbitzu kopurua  

 
 
 

4.3.C. ekintza- Bezeroaren ikuspegia elkarte-ehunera txertatzen da  
 

a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA 
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.  
 
b) EKINTZAREN GAUZATZEA 
Zentzu honetan, badirudi logikoa dela merkataritza sistemaren erdigunea elkarte 
funtzionamenduaren logikan txertatzea ondorengoen bitartez: 

 Kontsumo unitateen sorrera Elkarteetan: Kontsumitzaileen eta bizilagunen elkarteekin 
gogoeta egitera zuzendutako urteroko espazio edo foroaren sorrera, balorazioak entzun eta 
garatutako jardueren, proposamen berrien, beharren eta bestelakoen iritzia ezagutzeko.  

 Etorkizuneko bezeroaren sentsibilizazioa: Hezkuntza zentrotan tokiko merkataritza 
arduratsuaren inguruko sentsibilizazio saioak egitea proposatzen da “etorkizuneko 
kontsumitzailea hezteko” helburuarekin. 2.2.B Gazte Kolektiboa ekintzarekin koordinazioa 

  Bizilagunen eta hiritarren elkarte-ehunarekiko loturaren garapena.  
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c) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina-Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018, 2019, 2020 eta 2021 
LIDERGOA  Iruñeko auzoetako elkarte-ehun komertziala  
LAGUNTZAILEAK  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  

 Nafarroako Gobernua Nafarroako Txikizkako Merkataritza 
Hurbilaren Bultzada Plana 2017 – 2020 bitartez (2.1. 
Lerroa Asoziazionismoaren Sustapena eta Sendotzea) 

AURREKONTU ORIENTAZIOA Finantziazio bilaketa elkarte-ehunaren aldetik  
ADIERAZLEAK  Auzoko merkataritza dinamiketan bezeroaren ikuspegia 

txertatu (Bai/Ez) 
 Kontsumo unitateko parte hartzaile kopurua  
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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  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA  
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.  
 
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Ertaina  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Elkarte-ehuna  

 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio 
ADIERAZLEAK Gauzatzea (Bai/Ez) 

 
 

 
5.1.B. ekintza- Hiri-ekonomiaren sustapenerako Barne Koordinazio udal- 
unitatea (HEU) 

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA  
Udal ikuspegi desberdinetatik merkataritzan eta hiri-ekonomian eragina duten esku-hartze 
desberdinen lerrokatzea sustatuko duena (merkataritza, hirigintza, kultura eta kirola, turismoa, 
mugikortasuna… udal ordezkarien presentzia) eta jardueraren garapena bultzatuko duena Hiri-
ekonomiaren Klusterraren ikuspegitik.  
 
Udaleko ordezkarien presentziaz gain, zentzua izango luke Merkataritza Mahaiko bi ordezkarik 
parte-hartzea (bata erdigunekoa eta bestea auzoetakoa). 
Iruñeko Udaleko Bulego estrategikoaren egokitzapena esparru honetara.  
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b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA EBALUAKETA 

 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Elkarte-ehuna 

 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio 
ADIERAZLEAK Gauzatzea (Bai/Ez) 
 
 
5.1.C. ekintza- Lurralde koordinaziorako erakunde unitatea  

 
a) EKINTZAREN DESKRIBAPENA  
Gobernua, Iruñeko Udala; eta Iruñerriko ordezkariak) Nafarroako Merkataritza Sistemaren 
Ebazpen eta Garapenaren testuinguruan (Merkataritzaren Bultzada Planean aurreikusitako 
Antolaketarako Gida Plana edo antzekoa ) eta bere jarraipena.  
b) EKINTZAREN PLANIFIKAZIOA, EXEKUZIOA ETA DESKRIBAPENA 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018 
LIDERGOA  Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Nafarroako Gobernua eta Iruñerriko tokiko erakundeka  
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio 
ADIERAZLEAK Gauzatzea (Bai/Ez) 
 
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 (Merkatal gune irekiak 
edo/eta BID zentroak) 

EKINTZAREN LEHENTASUNA Altua  
DENBORA LEHENTASUNA 2018-2021 
LIDERGOA  Nafarroako Gobernua  

 Iruñeko Udala (Enplegua, Merkataritza eta Turismoa)  
LAGUNTZAILEAK  Elkarte-ehuna 

 
AURREKONTU ORIENTAZIOA Ez dagokio 
ADIERAZLEAK Gauzatzea (Bai/Ez) 
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Iruñeko Merkataritzaren Plan Estrategikoa 2017 – 2021an jasotako 50ekintzen 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 bosgarren 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 prestakuntza eta ekintzailetzaren 
esparruan, COMIRUÑA Udal Merkatuen esparruan, NASUVINSA) eginiko 
Hitzarmenetan edo akordioetan ezarritako baliabide ekonomiko edo/eta materialak, 

 Laguntza bilaketa Nafarroako Gobernuaren bitartez kanalizatutako lerroen bitartez, 
proiektu singular eta berritzaileen garapenerako –Iruña Komunitatea 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.- Aurrekontu sintesia IMPE 2018 
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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  n.p. (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 € 

(Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa)  
1.1.D. ekintza.-  Burgoen Plazaren esku-hartze integrala  Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa 
1.1.E. ekintza.-  Santo Domingoko Udal Merkatuaren esku-hartzea Santo 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  
Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa  

Nafarroako Gobernua 
1.1.H. ekintza.-  Hiriguneko hiri-estandarren sostengurako merkataritza programa (hiri altzariak, argiztapenak, 

garbitasuna, segurtasuna…)  
Iruñeko Udala: Proiektuak, Obrak eta Hiri Kontserbazioa (II Auzoetako 

Plana) – Nafarroako Gobernua 
1.1.I. ekintza.-  Seinaleztapen komertzialeko Programa  Iruñeko Udala (Hiriko Seinaleztapen Plana) 
1.1.J. ekintza.-   Eskualdeko garraio publikoarako laguntza egonkor programa + merkataritza eremuko aparkalekuaren 

hobaria  10.000 € 
1.1.K. ekintza.-  Bizikleta aparkalekuen errefortzua  Iruñeko Udala: Hiri Ekologia eta Mugikortasuna  
1.2. LERROA.- Auzoak: merkataritza hurbilaren eremuaren 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  n.p. (Udal erregulazioa) 
1.3. LERROA.- Erabilerarik gabeko lokalen mobilizazio eta okupazioa   
1.3.A. ekintza.-  Lokal hutsen behaketa eta karakterizaziorako Zerbitzu / gailu jarraituaren garapena 
 n.p. 

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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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: komunikazio kanpainak 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 txangoa    

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 ekitaldiak nekazaritza produktuen sektorearen esparruan  59.000 € 
3 ARDATZA.- EKINTZAILETZA ETA LEHIAKORTASUNA  Aurrekontu orientazioa 2018 
3.1. LERROA.- Instalakuntzen eta Ekipamenduen Berrikuntza  
3.1.A. ekintza.-  Merkataritza ekipamenduaren berrikuntzarako laguntza     Nafarroako Gobernua 
3.2. LERROA.- Merkatarien motibazioa, Enpresa Kudeaketaren Hobekuntza + IKTen txertaketa   
3.2.A. ekintza.-  SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA… etorkizuneko joera berri eta aukeren inguruan  Nafarroako Gobernua/CEIN 
3.2.B. ekintza.-  OINARRIZKO EGOKITZAPEN TEKNOLOGIKOA: Elementu teknologikoen inguruko prestakuntza Pilula 

Programa  Iruñeko Udala: Kultura Aurrekontua /CIVIVOXAK – Nafarroako Gobernua 

3.2.C. ekintza.-  MERKATARITZA AHOLKULARITZA ESPEZIALIZATUA: banakako kudeaketa tutoretzak 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 BERRIA Aurrekontu orientazioa 2018 

4.1. LERROA- Eskualde mailako dinamizazio 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.-  Elkarteratzearen bultzada  berriaren programak: (kale arduradunak eta helburu kuantitabiboen –

afiliazioak- eta kualitatiboen –inplikazioa- finkapena)  Elkarte-ehuna 

4.2. LERROA- Elkarteratzearen bultzada berria 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 

 
 

 Aurrekontua Enplegu, Merkataritza eta Turismo 
arloa  
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1. Eranskina:  

Lokal hutsei buruzko estrategien 
txostena 
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a) Recuperación de la estética 

b) Limpieza exterior de locales 

c) Realización de pequeños murales en pared 
d) Pintado de contrahuella de escalera 

e) Colocación de vinilos en escaparates de comercios vacíos 

f) Ampliación y mejora de la oferta comercial actual existente 
g) Impulso de nuevas iniciativas empresariales y de autoempleo 

mediante la apertura de nuevos negocios 

h) Posibles medidas tributarias para fomentar el uso de locales 
vacíos.- 

i) Ordenanzas municipales  
 

a) Recuperación de la estética 
 

Mejorar la imagen de los locales comerciales vacíos es fundamental para iniciar el camino 
hacia la dinamización comercial. 
 
Los locales vacíos empeoran la estética de las calles urbanas. La mayoría de ellos muestran 
una imagen sucia y abandonada. Y no solo del local en sí, sino también de la fachada y entorno 
en el que se integran. Esto produce un alejamiento de la oferta hacia otras zonas que muestran 
un mayor atractivo visual. 
 
Esta actuación consiste en el embellecimiento exterior de las lonjas, destacando las 
posibilidades de uso que ofrecen, así como de las fachadas, escaleras o demás que rodean las 
calles comerciales y que las entristecen. Darles color, vistosidad, publicidad…ayuda a activar 
las calles, consiguiendo un paisaje urbano amable y cómodo para la compra. 
 
La recuperación estética de las zonas comerciales de los municipios se puede lograr de 
diversas formas, tal y como a continuación se detallan, que aunque diferentes, una 
combinación de todas ellas llevará a la transformación de esa imagen necesaria para colaborar 
en la revitalización del comercio. 
 

  

1.- Relación de Estrategias sobre locales vacíos 
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b) Limpieza exterior de locales 
 
Un local en desuso se convierte en un hueco viejo y sucio, y junto a unas persianas echadas 
convierten la zona en una sombra que no deja ver lo que hay al lado. Esto es, perjudican al 
comercio abierto que tienen de vecino, empeorando significativamente su imagen y negocio. 
 

La actuación consiste en limpiar, pintar, reparar, en definitiva adecentar la zona exterior y 
fachada donde se ubica el local vacío. 
 

c) Realización de pequeños murales en pared 
 
Actuación municipal consistente en intervención sobre fachada con el objetivo de mejorar el 
paisaje urbano, aportando luminosidad y atractivo. En concreto, se procedería a la implantación 
de un mural en las fachadas oscuras, sucias o deterioradas, de temática a definir, lo que 
lograría una notable mejoría estética. 

 

d) Pintado de contrahuella de escalera 
 
En aquellas zonas del municipio donde existan escaleras que provoquen el efecto visual de 
hueco oscuro, sucio, se podría intervenir procediendo al pintado en contrahuella, es decir, en la 
zona del escalón no “pisable” por el peatón. De esta manera se aporta luminosidad y atractivo a 
una zona que antes carecía de ello. 
 

e)  Colocación de vinilos en escaparates de comercios vacíos 
 
Los locales vacíos degradan la imagen comercial del municipio. Muchos de ellos tienen aspecto 
de abandonados, sucios, escaparates a medio cubrir con papeles medio rotos. Por ello, con 
esta actuación se pretende la realización de vinilos artísticos con temática diversa a decidir, y 
su colocación en la cristalera de los escaparates a modo de cerramiento, consiguiendo un 
notable lavado de imagen del local. 
 

f) Ampliación y mejora de la oferta comercial actual existente 
 
Con este tipo de intervención no solo se pretende mejorar el aspecto de los locales comerciales 
vacíos, sino que además se promociona la actividad de aquellos comerciantes situados en 
zonas más periféricas, utilizando los locales vacíos a modo de escaparate. 
 
Así, el/la propietario/a de un local vacío cede su uso a un comerciante situado en otra zona, 
para que este último pueda ampliar y mejorar su oferta, mostrando sus productos en el 
escaparate habilitado de dicho local. 
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El ayuntamiento suele encargarse de las obras necesarias de acondicionamiento de la zona de 
escaparates y media a través de la firma de un Convenio donde se recogen ilustrativamente la 
siguiente relación de elementos que se detallan en la siguiente página. 
 
 
 
 
Tareas 
 

1.- Redacción del Programa de colaboración Público-Privada 
 Para la dinamización del eje comercial del municipio, a través de la recuperación 

de locales vacíos como “escaparates” del comercio de la ciudad. 
2.-  Elaboración del censo de locales vacíos. 
 Trabajo realizado 
3.- Contactar con los propietarios y comerciantes que puedan estar interesados en el proyecto. 
  
4.-  Facilitar/Mediar en la operación. 
 El Ayuntamiento facilita la operación mediando entre propietarios y comerciantes, 

Es decir interviene en la operación con la firma de Convenios de Colaboración. 
 

Plan de Actuación.- 
 

a) Firma de Convenio entre Ayuntamiento-Propietario.  
En el Convenio, tras identificar a las partes que intervienen, y mencionar a Ayuntamiento y 
Gobierno Autónomo, así como el objetivo que pretende lograr con su implantación. 
 
Especificar de qué se trata. Convenio de cesión de uso de escaparate situado en local 
de planta baja, que a su vez será cedido, mediante otro Convenio, a un comerciante para la 
exposición de su producto. 
 
Se fijará la duración del Convenio, con la opción de prórroga automática por 
mensualidades en caso de que cualquiera de las partes no comunique expresamente su 
voluntad de rescindir el Convenio. 
 

b) Acciones del Ayuntamiento: adecuación del local; se encargará del alta en el 
suministro de la luz., adecuación de espacios … etc. 

Ejecución material del acondicionamiento de los locales, 
 
El ayuntamiento puede contratar a una empresa privada (o ejecutar el 
acondicionamiento por operarios propios. Dentro de esta posibilidad, y dado que los 
trabajos de acondicionamiento son de poca envergadura, se podrían llevar a cabo 
directamente por los brigadas del Ayuntamiento. 
 

c) Obligaciones comerciante: 
Asumirá la obligación de conservar y mantener en perfectas condiciones el local objeto del 
Convenio. Y del pago del consumo de la luz, para lo que previamente el Ayuntamiento le 
girará la factura correspondiente. 
En el momento en el que necesite realizar cambios en su exposición, se le informará de 
que las llaves las tendrá a su disposición en las oficinas del Ayuntamiento. 
 

d) Obligaciones propietario: 
Obligación de contratar una póliza de seguro por parte de la propiedad, en la que quede 
garantizado, en caso de siniestro, el valor del local y la responsabilidad civil. 
 

e) Obligaciones Ayuntamiento: 
Se indicará que el ayuntamiento en el momento de dar por finalizado el Convenio, 
entregará el  local  a  la  propiedad en  buen  estado,  y que  en  caso  de  que  se  haya 
ocasionado algún desperfecto correrán a su cargo los costes de reparación. 
 

f) Causas de extinción  
Se recogerán las causas de extinción. 
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g) Impulso de nuevas iniciativas empresariales y de 
autoempleo mediante la apertura de nuevos negocios 

 
Para la recuperación económica y la revitalización del comercio del municipio se considera 
necesaria la instalación de nuevas actividades e iniciativas que generen flujos de personas y 
actividad. 
 
Una de las actuaciones esenciales para el impulso y desarrollo de la reactivación económica se 
centra en la movilización de superficies ociosas e infrautilizadas como son los locales 
comerciales vacíos. 
 

h) Posibles medidas tributarias para fomentar el uso de locales 
vacíos.- 

 
• Establecer un recargo sobre el IBI respecto de los locales vacíos: sería similar al 

recargo que existe para las viviendas permanentemente desocupadas en el País Vasco 
Es decir, siguiendo el modelo de recargo existente sobre la cuota del IBI para las viviendas 
permanentemente desocupadas, se trataría de un nuevo recargo cuya finalidad sería 
incentivar la ocupación y el uso comercial de los locales vacíos. Un recargo sobre la cuota 
del IBI de aquellos locales desocupados, que se liquidaría anualmente por los 
Ayuntamientos una vez constatada la desocupación del inmueble, junto al acto 
administrativo que declare la desocupación.  
Son varios los problemas que se aprecian: Habría que definir qué se entiende por local 
vacío, debería de quedar bien definido su concepto, así como las causas que justificaría su 
no uso. En cuanto a la gestión del recargo resultaría complicada, pues requeriría de acto 
administrativo, supondría inspecciones continuadas y previsiblemente, elevado número de 
recursos.  
 

• Establecer una bonificación sobre la cuota del IBI para los locales ocupados: los 
municipios podrían establecer en su ordenanza fiscal del IBI, junto al resto de 
bonificaciones sobre la cuota, aquella aplicable a los locales ocupados.  

 
A la hora de plantearse la posible introducción de esta bonificación en la regulación resulta 
necesario tener en cuenta varias consideraciones: - Hay que determinar con precisión a 
que locales beneficiaría y por qué razones. - No se puede olvidar el debido respeto al 
principio de igualdad en la aplicación de los tributos. - Podría suponer pérdidas 
recaudatorias importantes para el municipio. - Podría generar una dinámica de competencia 
fiscal, lesiva entre municipios.  
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i)  Ordenanzas municipales 
 
La función social de la propiedad, es un principio general, un criterio que procura armonizar el 
ejercicio del derecho a la propiedad privada cuando el ejercicio de este derecho tiene impacto 
en el interés público o general.  
 
La existencia de locales cerrados, que no tienen un mantenimiento adecuado, que son objeto 
de pintadas o de carteles o de pegatinas propagandísticas, que muestran un aspecto interior y 
exterior sucio, abandonado, restan valor al resto de comercios y no proyectan una imagen 
adecuada del espacio urbano.  
 
Para evitar que dichos espacios lleguen a esa situación, como medida preventiva a tener en 
cuenta estaría la aprobación de Ordenanzas Municipales, cuyo objeto sea regular para el 
municipio la obligación de los propietarios de locales, y edificaciones en general,  de 
conservarlos en estado de ornato público, es decir, en buenas condiciones, mediante limpieza, 
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento, etc.  
 
A modo de ejemplo cabría citar la Ordenanza del Ayuntamiento de Donostia sobre el civismo, 
reguladora del uso y la limpieza de la vía pública y la protección del paisaje urbano. En su título 
III (Limpieza exterior de los inmuebles), capítulo I (De la limpieza exterior de edificios públicos y 
privados y del respeto al paisaje urbano), art. 41 (Limpieza y mantenimiento de elementos y 
partes exteriores de los inmuebles) establece: “1. Los propietarios de inmuebles y los titulares 
de establecimientos están obligados a mantenerlos en las debidas condiciones de limpieza 
pública. Deberán proceder a la limpieza, remozado o estucado –según resulte más acorde con 
la naturaleza de fachadas, rótulos, paredes medianeras, entradas, escaleras de acceso y, en 
general, de todos los elementos arquitectónicos y materiales incorporados al inmuebles que 
sean visibles desde la vía pública- cuando sea perceptible su estado de suciedad o la prescriba 
el Ayuntamiento previo informe de los Servicios municipales. 2. Las verjas, barandillas de 
balcones, herrajes de toldos y demás elementos metálicos se mantendrán libre de óxido y 
habrán de ser pintados y reparados cuando lo exija el Ayuntamiento”. Estableciendo en su 
Título IV el Régimen Sancionador en cuanto a incumplimiento de las disposiciones que se 
contienen en la Ordenanza.  
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1. “LA MURALLA” (Vitoria - Gasteiz) 
2. “ALACANT PUBLIC ACT” (Alicante) 
3. “USURBIL ZABALIK” (Usurbil) 
4. “ESPAIS ACTIUS” (Olot) 
5. “DENDAK AKTIBATU” (Legazpi) 
6. “TOLOSA MERKAT” (Tolosa) 
7. “ORDIZIA ZABALIK” (Ordizia) 
8. “CAMBIA LA CARA” (Barakaldo) 
9. “BIZIBERRITZEN” (Lasarte – Oria) 

 
 

  

2.- Ilustración de 9 casos o referencias   
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La Muralia es un concurso de Intervención pictórica en locales comerciales sin actividad, 
promovido por el Ayuntamiento de Vitoria, que persigue la mejora estética de los mismos y del 
conjunto de las calles en las que están situados. 
 
Estamos ante una acción que a través del talento de artistas locales trata de promover la 
ocupación de locales comerciales vacíos, así como dinamizar las calles comerciales, 
mejorando su aspecto y provocando la intervención multidisciplinar en el espacio urbano de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto surgido en 2009, y renovado anualmente, ha abordado desde un punto de vista 
creativo y trasversal el problema del mal aspecto que acaban teniendo los locales comerciales 
con el paso del tiempo cuando en los mismos no se desarrolla ninguna actividad comercial o 
de servicios. 
 
También ha sido una oportunidad para que los locales comerciales sirvan de escaparate de 
diversas disciplinas pictóricas: desde el más urbano graffiti hasta el cómic muralístico. Un 
muestrario artístico lleno de formas y colores. 

1. “LA MURALIA” (Vitoria - Gasteiz) 
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Con una misma actuación se mejora la imagen, se fomenta la cultura y sirve de escaparate 
para los nuevos artistas. Pues al mismo tiempo se genera un circuito con el que poder disfrutar 
de diversas obras de arte urbano pictórico, realizadas con distintas técnicas (pintura acrílica, 
spray, collage, etc.) 
 
Para la ejecución del Proyecto, en primer lugar el Ayuntamiento de Gasteiz contrata a una 
empresa que se encargará de elaborar el estudio de locales y fachadas disponibles dentro de 
la zona de actuación marcada previamente por el Ayuntamiento. Se encarga de llevar a cabo 
las entrevistas y de obtener los permisos necesarios con los propietarios de los locales que van 
a tomar parte en el Proyecto. 
 
A continuación, teniendo el censo de locales y fachadas sobre los que intervenir, pone en 
marcha el concurso de intervención pictórica. 
 
Para ello publica las bases del concurso, donde se especifican el tema a respetar, objetivos 
del concurso, disciplina bajo la cual se ejecutarán los trabajos pictóricos, posibles 
participantes, modo de entregar las propuestas, forma de ejecutar los trabajos en caso de ser 
finalista, composición del jurado, modo de selección y comunicación de las propuestas 
premiadas, categoría de premios, calendario previsto y observaciones varias. 
 
A los artistas o grupos, cuya propuesta de boceto haya sido una de las seleccionadas como 
premiadas por el Jurado se les asigna el lugar donde llevar a cabo la ejecución de 
su propuesta. Todo material necesario para la realización de las obras es aportado por los 
artistas. 

 
Una vez finalizada la ejecución de todas las obras de los artistas, el jurado concede un 
premio extraordinario adicional a la mejor intervención final, que destaque por su calidad, 
originalidad y valor artístico. 
 
En la edición del año 2012, entre los bocetos presentados las propuestas elegidas por el 
Jurado para su ejecución en los locales fueron premiadas con 900 € cada una, siempre y 
cuando se llevasen a cabo en las condiciones y plazos establecidos en las bases del 
concurso. 
 
Además de estos premios iniciales, se concedió un premio extraordinario adicional de 1.000 
€. a aquella intervención que, en opinión del jurado, destacó por su calidad, originalidad y/o 
valor artístico. 
 
Es de señalar también que el concurso de Intervención Pictórica “La Muralia” se encuentra 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo País 
Vasco (2007-2013), denominado “Empresa Local 10. Invierte en tu futuro”. 
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Alacant Public Act es una iniciativa de intervención pictórica sobre fachadas, cuyo objetivo es 
ayudar a que partes de la ciudad que se encuentran desactivadas y carentes de vida, la 
puedan recuperar por el atractivo de estas intervenciones. Al mismo tiempo que sirve para 
contribuir al reconocimiento de los artistas de arte contemporáneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los murales se realizan sobre las fachadas de edificios carentes de identidad y valor 
arquitectónico, y en otros elementos y espacios carentes de vida y que se quiere potenciar. Se 
pretende humanizar los edificios, y que la gente al pasar no pueda evitar el tener que girar la 
cabeza y mirar. 
 
Para poner en práctica el proyecto, el Ayuntamiento promueve la realización de un Concurso de 
Ideas para el diseño de los murales artísticos. Ha de tratarse de un diseño original e inédito, no 
presentado a otro concurso, y con temática libre, con el único límite de no poder mostrar 
contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos. 
 
El ganador del concurso recibe un premio (que oscila entre los 1.500 y 2.000 €.), patrocinado 
por empresas situadas alrededor del lugar de ejecución del mural. 
 
Y tras acometer la realización de los diseños en la ubicación respectiva, por sus propios medios, 
recibe la cantidad fijada en las bases por la ejecución de la obra en concepto de pago por 
honorarios profesionales, con cargo a partida presupuestaria, que oscila entre 2.500 y 3.000 €. 
  

2. “ALACANT PUBLIC ACT” (Alicante) 
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El programa “Usurbil Zabalik” tiene como objetivo la recuperación y mejora estética de la zona 
comercial urbana de Usurbil, para lo cual interviene sobre varios locales vacíos llevando a cabo 
una ejecución pictórica en su fachada y escaparates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa cuenta con la Ayuda Económica que concede la Consejería de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco a través de su programa anual de ayudas 
destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y competitividad 
Comercial Urbana (Hirigune). 
 
El proyecto Usurbil Zabalik se inserta dentro del Plan de Revitalización del comercio local de 
Usurbil. Inicialmente se elaboró un estudio en el que se recogía el índice y la situación de los 
locales vacíos del municipio. Tras el resultado obtenido y viendo la necesidad de disminuir la 
incidencia negativa que ocasionan en el paisaje y comercio urbano, se decide una primera 
intervención consistente en la mejora de la imagen externa de los locales a través de la 
colocación de vinilos y murales pictóricos en escaparates y fachadas. 
 
Para la ejecución del programa, el Ayuntamiento de Usurbil contrata directamente a una 
empresa externa, un artista local, quien se encargará en un primer momento del diseño del 
logotipo del programa, y del diseño de las obras y especificaciones técnicas de los trabajos a 
realizar. Posteriormente,  tras la aceptación del diseño por el Ayuntamiento, de la ejecución 
material sobre los 6 locales previamente seleccionados. 
  

3. USURBIL ZABALIK (Usurbil) 
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“Espais Actius” es un proyecto municipal llevado a cabo en la ciudad de Olot para la 
dinamización de su eje comercial, a través de la recuperación de locales vacíos a modo de 
escaparates. Se contribuye a la mejora del atractivo y rendimiento de los locales comerciales y 
del comercio, facilitando la reactivación económica de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto consiste  en usar los escaparates de locales sin actividad para dar a conocer 
espacios disponibles y la actividad de los comerciantes. 
 
Los propietarios ceden el local al Ayuntamiento con el compromiso de dejarlo libre en el caso de 
que se llegue a alquilar o vender. Los propietarios de los locales vacíos revitalizan los espacios 
que tienen inactivos, dándoles vida y mejorando su imagen, lo que aumenta las posibilidades de 
cerrar una operación futura de alquiler o venta. 
 
Los comerciantes, a su vez, disponen de escaparates en el centro urbano para promocionar su 
actividad, sus productos, a cambio de mantener limpio y en condiciones el local. Es decir, 
obtienen un espacio adicional que ampliará su alcance comercial. 
 
Los locales llevarán un rótulo en el que se informe de que el local está en alquiler o venta. 
Estarán acondicionados, iluminados y limpios, lo que provocará que la gente se acerque a ver 
los escaparates, despertando el interés para alquilar o comprar el local, en definitiva, abrir un 
nuevo comercio. 
  

4. “ESPAIS ACTIUS” (Olot) 
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En una primera fase, el Ayuntamiento interviene sobre 4 locales, y en el plazo de 2 meses 
consigue alquilar 2 de ellos. En la segunda fase actúa sobre 9 locales y en el plazo de 7 meses 
consigue alquilar/vender 6. 
 
En este proyecto, la adjudicación de los locales la lleva a cabo la Asociación de comerciantes de 
Olot, mediante sorteo entre sus asociados. 
 
Tras la selección de los locales, el Ayuntamiento hace la función de facilitador o mediador de la 
operación entre ambas partes, con la firma de convenios con los propietarios y los comerciantes. 
En dichos convenios se establecen las condiciones de cesión y la utilización del espacio, y se 
recogen las obligaciones y derechos de las partes. 
 
Además,  el  Ayuntamiento  asume  la  obligación  de  acondicionamiento  del  local, siguiendo 
una misma imagen y diseño en todos ellos, y se encargará de la puesta en funcionamiento del 
suministro de servicios, la limpieza inicial … etc. 
 
A modo de ejemplo, se acompaña los trabajos realizados, con su coste aproximado: 
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Proyecto municipal llevado a cabo en Legazpi, con la participación de la asociación de 
comerciantes Ilinti, con el objetivo de recuperar las zonas comerciales, dar un uso a los locales 
vacíos, dar valor a los locales cerrados para promover su alquiler o compra y evitar los huecos 
entre locales comerciales. 
 
Gracias a este proyecto, los escaparates de cinco locales vacíos de Legazpi vuelven a tener 
vida, exponiendo los productos de comercios asociados a Ilinti, situados en otra zona. 
 
Los propietarios de los locales que están vacíos los ceden gratuitamente a los comerciantes 
interesados, para que los usen a modo de escaparate y poder mostrar así sus productos, 
ampliando y mejorando su oferta. 
 
Para ello, el Ayuntamiento firma acuerdos con los propietarios de los locales que van a participar 
en el proyecto, a través de los  que ceden su uso gratuito para usarlos a modo de escaparate. 
 
La asociación de comerciantes Ilinti se hace cargo de las adjudicaciones de los escaparates por 
medio de sorteo. En el caso de que un mismo local tenga más de un escaparate, cada uno de 
los huecos se cederá a un comerciante diferente. 
 
El Ayuntamiento se hace cargo de la habilitación de los locales, procediendo a su limpieza, 
mejora de luminaria y acondicionamiento de la zona de escaparates. Cada escaparate mostrará 
una rotulación homogénea, con el logo del programa y con los datos necesarios para su posible 
alquiler o venta futura, pues el objetivo final del proyecto es ayudar a la recuperación económica 
del municipio a través de la dinamización del comercio. 
 
El desglose del coste aproximado de la intervención es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. “DENDAK AKTIBATU” (Legazpi) 
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El Ayuntamiento de Tolosa, con el apoyo económico del Gobierno Vasco y con la colaboración 
de la Asociación de Comercios, Servicios y Hostelería Tolosa & CO, pone en marcha el 
programa Tolosa Merkat, con el objetivo de rehabilitar aquellas zonas de baja densidad 
comercial del municipio generando oportunidades de negocio para emprendedores. 
 
El proyecto Tolosa Merkat busca la recuperación de la función económica de locales fuera de 
actividad comercial, así como atajar la crisis impulsando el emprendizaje y ofreciendo un local 
para cinco años con unas condiciones ventajosas. 
 
Se rehabilitan los locales que llevan años vacíos, en desuso, para posteriormente abrir nuevos 
comercios, fomentando de esta forma la oferta comercial. 
 
Esta iniciativa lleva a la apertura de nuevos negocios, reforzando e incrementando la 
competitividad y el atractivo comercial del municipio. 
 
El Ayuntamiento además de coordinar el proyecto, con la colaboración del Gobierno Vasco, se 
responsabiliza de los trabajos de rehabilitación de los locales y además participa en el pago de 
los alquileres. 
 
La iniciativa Tolosa Merkat ha permitido la apertura de cuatro nuevos negocios comerciales en la 
calle Mayor y busca también la regeneración del vial del Casco Histórico. 
 
Ha sido un proyecto novedoso y pionero, en el que se han involucrado las instituciones y el 
comercio tolosarra. 
 
En total, el programa Tolosa Merkat ha supuesto una inversión de 403.438,97 euros. El 40% de 
dicha cantidad lo han proporcionado los emprendedores junto con los propietarios de los locales. 
Y el 60% restante ha sido abonado entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Tolosa. 
 
Las dos administraciones públicas se han responsabilizado de los trabajos de rehabilitación de 
los locales y además de ello, participarán en el pago de los alquileres de los cuatro negocios 
puestos en marcha. 
 
  

6. “TOLOSA MERKAT” (Tolosa) 
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El germen del proyecto “Tolosa Merkat” es el censo de locales vacíos que se llevó a cabo 
gracias a la asociación comercial Tolosa&Co. Según los datos obtenidos en el estudio el 50% de 
los locales de la calle Mayor permanecían vacíos e, incluso, algunos de ellos en desuso. Por ello 
se vio la necesidad de atraer y rehabilitar los locales que llevaban años vacíos, en desuso, y de 
esa forma, abriendo nuevos comercios, fomentar la oferta comercial. 
 
El Ayuntamiento impulsó un concurso público para elegir los locales que se utilizarían para el 
proyecto. Se recibieron un total de once propuestas de las que fueron seleccionadas cuatro, 
ubicadas en la misma calle y con el denominador común de estar en un estado totalmente 
ruinoso. Después se pasó a la realización de entrevistas personales con los propietarios para 
determinar las tasas de alquiler y cerrar un acuerdo. 
 
Paralelamente, se realizó otro concurso público para captar personas con ideas innovadoras. Se 
recibieron un total de diez propuestas y según las bases, se eligieron cuatro. 
 
El proyecto continuará todavía adelante, hasta convertir la calle Mayor en una calle aún más 
viva. 
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Una de las líneas de actuación que recoge El Plan Especial de Revitalización Comercial de 
Ordizia es la revitalización comercial y la economía del municipio, dando nuevos usos a los 
locales comerciales vacíos. 
 
Con la puesta en marcha de este proyecto, el Ayuntamiento ha dado el primer paso para cumplir 
con las sugerencias realizadas por el citado plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ordizia zabalik” es un proyecto elaborado en tres direcciones. Por una parte, se pretende atraer 
negocios innovadores que no existen en Ordizia mediante personas emprendedoras. En  
segundo lugar, satisfacer necesidades comerciales existentes en otras zonas del municipio, y 
por último, dar respuesta al relevo generacional en el pequeño comercio. 
 
Para ello, el Ayuntamiento de Ordizia destina una partida económica de 36.000 euros para este 
programa, cantidad que será empleada para ayudar a pagar parte del alquiler del local a las 
personas emprendedoras. 
 
Esa ayuda se puede recibir como máximo durante tres años: en el primero el consistorio financia 
el 75% (300 euros como máximo al mes), en el segundo el 50% (200 euros como máximo al 
mes) y en el tercero el 25% (100 euros como máximo al mes). 
 
La Convocatoria está destinada a cualquier persona física o jurídica interesada en iniciar una 
actividad económica en alguno de los locales comerciales vacíos de Ordizia, 
independientemente del lugar de residencia. 
 
  

7. “ORDIZIA ZABALIK” (Ordizia) 
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El Ayuntamiento de Ordizia elabora el censo de locales vacíos, de propietarios y de 
emprendedores interesados en participar en el proyecto, ejecuta la adjudicación de las 
subvenciones, pero luego no participa en la firma del contrato entre ambas partes, a pesar de 
que dicho contrato privado deberá estar condicionado por las bases del concurso. En caso de 
que lo necesiten, les ofrece servicios de asesoramiento e intermediación para facilitar el acuerdo 
en cuanto a alquiler y demás condiciones. 
 
En esta actuación ha desempeñado un papel muy importante la Agencia de Desarrollo Comarcal 
de Goierri (Goieki), colaborando en la elaboración del plan de viabilidad a presentar por el 
emprendedor, mediando en los acuerdos entre propietarios y emprendedores, etc. 
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El Ayuntamiento de Barakaldo ponía en marcha en el año 2016 el proyecto 'Cambia de cara, se 
llena de vida-Itxura berria, bizitzaz betea' para promover la recuperación de la actividad 
comercial de una zona de gran tradición en la ciudad.  
 
La agencia de desarrollo del Ayuntamiento de Barakaldo, Inguralde, ponía en marcha un 
proyecto “Cambia de Cara” en dos fases cuyo objetivo es impulsar la recuperación de la 
actividad comercial de la calle Portu a través del arte y del sector de creativos y creativas. 
 

El proyecto, que se enmarca en la estrategia municipal de impulsar y reforzar el comercio del 
centro urbano a través de un conjunto de acciones que mejoran la imagen exterior de los locales 
vacíos, arrancaba con una intervención de arte urbano en vivo y en directo con la participación 
del potencial creativo de la ciudad, de los comercios de la zona y de la ciudadanía en la que 
podían interactuar durante toda la jornada con las actividades propuestas para la ocasión, tanto 
de transformación como de animación. 

Las actividades incluían arte urbano en vivo, una galería de arte con 80 obras de vecinos y 
vecinas, muestra de productos de la red de creativos y creativas de Barakaldo en tres locales y 
actividades de animación ligadas al mundo de la bicicleta. 

Esta acción de embellecimiento de la calle Portu conseguía interesar a propietarios de locales 
vacíos de cara a la segunda fase del proyecto que consiste en desarrollar una estrategia de 
colaboración público-privada para recuperar el mayor número posible de locales y ponerlos a 
disposición de personas emprendedoras ligadas al sector profesional de la creatividad. 

Según el estudio realizado por la agencia de desarrollo del Ayuntamiento, este primer tramo de 
la calle Portu cuenta con 36 locales para fines comerciales y hosteleros, de los cuales 16 están 
vacíos, 12 tienen actividad interior y otros 8 son negocios en activo. 

La intervención de mejora estética cuenta con una subvención del programa Hirigune del 
Gobierno vasco, destinado a incentivar estrategias zonales de cooperación, dinamización y 
competitividad comercial urbana. 

  

8. “CAMBIA LA CARA” (Barakaldo) 
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El programa de promoción comercial Biziberritzen crece, llegando a 10 comercios en 2017.  

El Alcalde Jesus Zaballos ha destacado, durante la firma con los 10 establecimientos 
participantes, el interés de esta iniciativa para dar vida al pueblo, recuperando la función 
comercial de locales que actualmente están cerrados. Recordó que para acogerse a este 
programa los establecimientos deben ser socios de Aterpea, ya que también tiene como objetivo 
reforzar el asociacionismo local. Esta iniciativa ha generado interés en otros municipios como 
Santurtzi, Pasaia, Vitoria… 

Por otra parte, Ramón Ormazabal en nombre de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros 
Aterpea agradeció al ayuntamiento la iniciativa y la colaboración de los socios, deseando que 
sean más los que se sumen a Biziberritzen. 

El programa Biziberritzen tiene como objetivo utilizar locales comerciales actualmente vacíos 
como escaparate de otros comercios del municipio. Se trata de evitar la imagen de locales 
cerrados, mejorando el ambiente comercial de nuestras calles y dando la posibilidad de 
promover sus artículos a otros comercios locales. 

Biziberritzen cuenta este año con la participación de 10 comercios en 3 espacios: Geltoki Kalea 
(antiguo Muebles Otaegi), la antigua Taberna Txuri Urdin, Anaiak. Los comercios participantes 
son Ventanas Isu, Ormazabal Loradenda, Alba Moda, Mercería Olmi, Ventanas Alcar, Noaoa 
Bidaiak, Perfumería Maiane, Osteopatía y Fisioterapia Noelia Calero, Ola Enmarcación y 
Parafarmacia Lasarte. Mediante la instalación de un escaparate, estos comercios harán 
promoción de sus productos en otra zona del pueblo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. “BIZIBERRITZEN” (Lasarte – Oria) 
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En lo que hace al posible desarrollo de una estrategia de adquisición de determinado stock de 
locales vacíos por parte del sector público, para su rehabilitación y posterior comercialización en 
determinados ejes del Casco Antiguo de Pamplona, en el presente capítulo, se presenta un caso 
práctico o simulación inspirado en modelos utilizados en rehabilitaciones de cascos históricos 
diversos a través del uso de fondos comunitarios. 
 

A efectos de ofrecer una ilustración del esfuerzo inversor que supone la dinamización del 
planteamiento descrito, se ha simulado un ESCENARIO A CORTO-MEDIO PLAZO que 
recoge…la adquisición municipal y dinamización vía alquiler con opción de compra; más 
posterior apoyo a la rehabilitación de 6 locales  (precios orientativos a contrastar con realidad 
actual de mercado). 

Los precios y condiciones de referencia utilizados son: 

• Precio de compra: 1.000 euros el metro cuadrado (a modo de ejemplo se toma como 
referencia un tamaño medio de local de 77,5 m2) 
 

• Precio mensual de alquiler: 5% del precio de compra (Precio anual) entre 12 meses. 
(A efectos de simplificación se excluye del análisis la actualización del IPC) 
 

• Ejecución de opción de compra… 
o tras cuatro años de alquiler: 
o a un precio equivalente al precio de compra inicial del Ayuntamiento reducido en el 70% 

del los alquileres efectivamente pagados. 
 

• Ayudas a la rehabilitación: 25.000 euros a fondo perdido en cada caso.  
 

• Ciclo temporal de intervención de 5 años con el siguiente ritmo anual  
o Año 1: Adquisición de dos locales por parte del Ayuntamiento 
o Año 2: Alquiler con opción de compra de los dos locales comprados en el año 1 para 

instalación de actividad terciaria + adquisición municipal de dos locales más  
o Año 3: Alquiler con opción de compra de los dos locales comprados en el año 2 para 

instalación de actividad terciaria + adquisición municipal de dos locales más + Ayudas a 
la rehabilitación de los locales alquilados en al año 2 

o Año 4: Alquiler con opción de compra de los dos locales comprados en el año 3 para 
instalación de actividad terciaria en los mismos  + Ayudas a la rehabilitación de los 
locales alquilados en al año 3. 

o Año 5: Ayudas a la Rehabilitación de los locales alquilados en el año 4  
o Años 6, 7 y 8: Ejecución de la opción de compra de los locales alquilados en el año 2, 3, 

4 respectivamente y reproducción del ciclo previamente descrito. 
 

  

3.-  Estrategia de adquisición pública para rehabilitación  
 y comercialización de locales vacíos en Casco Antiguo 



26 

 

 

 

 
 (Ver detalle del esquema en la página siguiente) 

• La inversión de compra asciende a 615.000 euros (6 locales, en tres fases 
sucesivas) 

• Los gastos a fondo perdido vía subvención de rehabilitación a 150.000 euros 
• La recuperación de la inversión a 492.000 euros (399.900 vía reventa/ejecución de 

la opción de compra  + 93.000 vía alquiler) 
• SINTESIS FINAL: El coste de dinamización empresarial de 6 locales asciende a 

122.000 euros; 22.350 euros por local. Este coste se vincularía  exclusivamente a 
la ayudas a fondo perdido para la Rehabilitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.- Grandes cifras resultantes de la simulación planteada 
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ESQUEMA CÍCLICO DE INVERSIONES Y OPCIONES DE RECUPERACIÓN 

 
  AÑO 
  1  2  3  4  5  6  7  8 
                 

Inversión inicial 
Adquisición de locales 

 155.000 €  155.000 €  155.000 €           
                

 Adquisición 
2 locales  Adquisición 

2 locales  Adquisición 
2 locales           

                                   

Movilización de locales: 
alquiler con opción a 
compra 

 
  Alquiler  

2 locales  Alquiler  
2 locales  Alquiler  

2 locales         

                                   

Rehabilitación de los 
locales  

     Rehabilitación   Rehabilitación   Rehabilitación        

                     
                 

Ejecución de la opción de 
compra 

           Ejecución 
Compra   Ejecución 

Compra  Ejecución 
Compra 

                 
Recuperación de la 
inversión  

           164.300 
euros  164.300 

euros   164.300 
euros 

                 
 

 P or loc al P or año 
(años  1,2 y  3) C ic lo 1 

Inversión en adquisición de locales 77.500 € 155.000 € 465.000 € 
Inversión en rehabilitación (Subvención) 25.000 € 50.000 € 150.000 € 
Recuperación por alquiler (4 años) 3.875 € (anual) 7.750 € 93.000 € (4 años) 
Recuperación por ejecución de compra 66.650 € -- 399.900 € 
Recuperación total  
(4 años alquiler + venta local) 82.150 € -- 492.900 € 
 

 

EJEMPLO DE ACOMPAÑAMIENTO INMOBILIARIO A PARTIR DE ADQUICIÓN PARA REHABILITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

CASO DE SIMULACIÓN  

Potencial reinversión  

     

 

 

Movilización 

  

Inversión total 

615.000 € 

A fondo perdido  

150.000 € 

Recuperación de la 
inversión   

  

Coste efectivo 122.000 € 

(20.350 € por local) 

REINICIO del CICLO 

(Lo que permitiría movilizar 12 
l l   8 ñ ) 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. Eranskina:  
BIDs Business Improvement 

Districts Txostena 
 
 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



1 

  

PECP 2017 – 2021 
Dossier BIDs 

Business Improvement Districts 

Elaborado por Ikertalde Grupo Consultor, S.A. 



2 

  



 

3 

 
 
Índice 
 
 
1.-  Origen de los BIDs: Business Improvement Districts 5 

1.1.-  La adaptación a la realidad concreta es la clave 6 

 
2.-  Modelos de referencia  7 

2.1.-  Apuntes de Gran Bretaña 7 
2.2.-  Apuntes de las experiencias alemanas como una escuela 

alternativa 9 
2.3.-  Aproximaciones en España 11 
2.4.-  Aproximaciones en el País Vasco 11 

 
3.-  Parámetros y Claves en el modelo urbano BID 13 

3.1.-  Parámetros a establecer en el diseño de un BID 13 
3.2.-  Aspectos clave 15 

 

 

 

  



4 

  



 

5 

 
 
 

 

Aunque algunos autores sitúan el origen “remoto” de los Business Improvement Districts en San 
Francisco (años veinte) como respuesta asociativa empresarial a la situación generada por el 
terremoto y el incendio de 1906 creando la Down Town Association of San Francisco; hay un 
claro consenso en situar su punto de partida actual o moderno en Toronto (Canadá), en lo que 
sería lo que denominamos el primer BID en sentido estricto con capacidad de imposición de 
recargos fiscales en el año 1971 (área de Bloor West Village). Posteriormente experimentó un 
importante desarrollo en Estados Unidos en los años 90. 
 
Como referencia para situar su desarrollo en estos países, sirva el dato de que sólo en la ciudad 
de Toronto existen 71 Business Improvement Areas (BIAs: equivalente canadiense a los BIDs 
estadounidenses) o que en el estado de Nueva York había en 2011 un total de115 BIDs. 
 
Así pues, aunque el modelo Business Improvement District (BID) no es reciente, ha sido a partir 
de 2004-2005 cuando esta experiencia se transfería a Europa (Reino Unido desde 2004, 
Alemania 2005, Irlanda 2007, Holanda 2009); es decir, es relativamente novedosa en nuestro 
entorno cultural e institucional más próximo. Y aún dentro del mismo, Europa, sus experiencias 
no se asocian al modelo mediterráneo asociativo, social, y sobre todo de economía y comercio 
urbano, sino especialmente al centroeuropeo y anglosajón, que no responde exactamente al 
patrón más cercano en el que nos movemos. 
 
Efectivamente, su aterrizaje en Europa se produce a través del Reino Unido, donde ya existía  
una figura previa que resultaba especialmente apropiada para actuar como precursora del BID. 
Se trata de los Town Centre Management (TCM) que siguen operando y dando soporte a estas 
iniciativas. Posteriormente, el modelo se ha expandido también por Alemania donde ha tenido 
diferentes desarrollos (top down y bottom up) y donde adicionalmente se ha creado una figura 
muy parecida para las comunidades de vecinos, el Neighbourhood Improvement District (NID) e 
igualmente en Holanda (Bedrijven Investeringszone). 
 
Su expansión durante estos últimos años, se asocia a las grandes fortalezas o aportes ya 
mencionados (independencia financiera de aportaciones públicas anuales y, en consecuencia, 
capacidad de asunción de diferentes servicios; superación de problemática “free rider”...). 
 
  

1.- Origen de los BIDs: Business Improvement Districts 
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A pesar de la alta polarización de los debates en torno a los BID durante los últimos años (en 
buena medida asociados a la reciente incorporación a la realidad del Reino Unido; y a su 
aportación al ámbito de la financiación), las experiencias o modelos existentes son diversas y 
ricas. E incluso dentro del paraguas terminológico de los BID, las realidades muy diversas. 
 
Se trata de una fórmula más de colaboración público-privada que puede definirse (Bretos Martín 
2013) como una “organización autorizada por el gobierno local e integrada por distintos 
participantes con intereses en una determinada zona urbana, cuyo objetivo es la 
revitalización y mejora de dicha zona, mediante la provisión de  servicios posibilitados 
por un sistema de financiación obligatorio que deberán  asumir dichos participantes. La 
legitimidad de su financiación proviene de un proceso democrático previo, entre los 
futuros afectados, por el cual se decidió el establecimiento de la organización”. 
 
Tal como define Bretos, no existe un concepto único para referirse a estas organizaciones 
dedicadas a la gestión comercial de una zona determinada de una ciudad. Y por supuesto no 
son la única alternativa. 
 
Las diferentes nomenclaturas existentes en el mundo americano son suficientemente ilustrativas 
no solo de matices sino, en ocasiones, de diferencias frecuentemente grandes: “«self-supported 
municipal improvement districts (Iowa)», «special improvement districts  (New Jersey)», 
«community improvement districts (Missouri)», «public improvement districts (Texas)», 
«economic improvement districts (Oregon)», «parking and business improvement associations 
(Washington)», «improvement districts for enhanced municipal services (Arizona)», «municipal 
special services districts (Connecticut)», además de los «Business Improvement Areas 
(Canada)». 
 
Esta multitud de denominaciones (no sólo BIDs) se corresponden con el concepto flexible de 
estas organizaciones, que partiendo de una misma esencia, pueden orientarse a aspectos 
claramente diferenciados; situación que la propia legislación con un amplio margen de maniobra 
para las autoridades locales posibilita. Algo que algunos autores presentan como una virtud 
necesaria esencial: “No hay una fórmula para los servicios del BID. Funcionan mejor 
cuando la combinación de servicios está en sintonía con las necesidades y el liderazgo 
local” (Houstoun 2009). 
 
En este sentido, y mirando hacia Europa parece evidente que las soluciones lejos de presentar 
un todo homogéneo, son diversas y necesitan ser adaptadas a cada realidad. 

1.1.- La adaptación a la realidad concreta es la clave 
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La información sobre los BIDs británicos es muy extensa (ver 
www.atcm.org/programmes/uk_bids/welcometoukbids; www.britishbids.info/). En el presente 
Dossier, aunque de forma muy esquemática, en relación a Gran Bretaña como foco de 
inspiración o experiencias transferibles, se quiere hacer constar dos hechos esenciales: 

 
a) La experiencia británica de los BIDs, se distancia en varios elementos importantes de 
la americana introduciendo elementos “particularizadores”: 
 

Regulación: a diferencia de la regulación americana que se sostiene sobre un marco 
estatal muy general (simplemente autoriza su creación) pero que deja un amplio margen 
de desarrollo y particularización a las autoridades locales que generan experiencias muy 
diversas; la experiencia británica optó por un marco regulador transversal, mucho más 
homogéneo para todos en una dinámica de carácter top down con menor capacidad de 
diferenciación. 
 
Sujeto del gravamen: a diferencia de la experiencia americana que optó por gravar 
(impuesto) a los/as propietarios/as; la británica hizo recaer este rol en los “non-domestic 
ratepayers” (contribuyentes no residenciales) que, de acuerdo con la normativa fiscal 
británica, son los ocupantes de los locales; aspecto no exento de repercusiones. 
 
Liderazgo del proyecto: tanto en el modelo americano, como en el británico, un 
promotor privado debe “presentar” el proyecto para su votación. En Reino Unido sin 
embargo los problemas de legitimización de algunas experiencias derivados tanto de los 
niveles de participación obtenidos como del limitado entusiasmo de empleados/as, 
vecinos/as, etc., se solucionó mediante la institucionalización del liderazgo que de esta 
forma pasó a ser esencialmente público frente al claramente privado 
estadounidense.(Hogg, et al., 2007). 

 
  

2.- Modelos de referencia  

2.1.- Apuntes de Gran Bretaña 

http://www.atcm.org/programmes/uk_bids/welcometoukbids
http://www.britishbids.info/
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b) Tampoco la fórmula BID y la necesidad de incorporar una vía de financiación a través 
de un impuesto o recarga obligatoria es un elemento ineludible en Gran Bretaña. Existen 
otras prácticas y fórmulas, que conviven con los BID, en un mismo municipio incluso. 
 
En este sentido, existen autores de referencia en este campo como Lorlene Hoyt  (ver 
www.lorlenhoyt.com una de las autoras más destacadas en esta materia) que al hablar de los 
BIDs, presenta un abanico de experiencias aún mayor que el habitualmente manejado. Esto se 
asocia a que considera dentro del mismo rol tanto los BIDs como los que ella denomina BID-like, 
“organizaciones que efectivamente llevan a cabo una labor de colaboración público-privada para 
la revitalización de zonas urbanas, pero que no tienen el sistema de financiación característico 
de los BIDs, basado en la cuota obligatoria” (Bretos Martín). 
 
Al respecto, conviene señalar, por ejemplo, que la introducción de los BIDs en Reino Unido no 
ha supuesto la desaparición de los Town Centre Management (TCM). Aunque muchos de los 
nuevos BIDs son los antiguos TCMs transformados, las dos fórmulas conviven en la actualidad. 
Incluso los comités de dirección de muchos  BIDs nacen cimentados en los de los TCMs, 
dándose la posibilidad de que el BID  pueda ser dependiente de éste, adoptando la forma de un 
subcomité, dentro del TCM. 
 
En este sentido, los TCM se asocian a espacios urbanos más amplios y heterogéneos; no tienen 
los límites geográficos tan claramente definidos como los BIDs y en consecuencia pueden 
integrar zonas urbanas comerciales de características diversas. Su enfoque es más general, no 
tan estrictamente dirigido al beneficio privado y exclusivo de sus componentes; y en 
consecuencia, la delimitación de los objetivos se presenta más compleja puesto que intenta 
aunar intereses menos compactos comercialmente y ampliados a su entorno social en 
determinados casos. Sus debilidades se asocian, por contra, a las fortaleza de los BIDs: no 
logran una financiación estable e independiente (el rol público se acrecienta) que debe ser 
trabajada en un marco de colaboración público-privada en constante evolución; y no logran 
eliminar el impacto de los establecimientos “free riders” o no vinculados. 
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En Alemania la dinámica de los BIDs fue introducida en 2005 en Hamburgo, un modelo que se 
ha extendido a otros Länder (Bremen, Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Sarre, Sajonia y 
Schleswig Holstein) y de forma más reciente se ha introducido en Berlin y Baden-Wurtemberg. 
Actualmente se debate sobre la introducción del modelo BID en Baviera, Baja Sajonia y en 
Renania Palatinado.  
 
A nivel estatal existe un colectivo que dinamiza e impulsa la dinámica BID, un grupo 
denominado “BID-Impulskreis”, que constituye un punto de encuentro del sector y que entre 
otras actividades de comunicación y divulgación BID, organiza anualmente un congreso BID (el 
primero celebrado en el año 2009). 
 
El caso de Hamburgo, pionero y estado con mayor número de BIDs en Alemania –22 BIDs-, la 
introducción de los BIDs fue posible mediante la aplicación de la Ley BID, una ley orientada a 
fortalecer los centros comerciales y de servicios en Hamburgo y aprobada por el Parlamente de 
Hamburgo en el año 2004.  
 
Los BIDs alemanes, aunque soportada sobre planteamientos básicos similares a los británicos, 
presenta aportaciones significativas y diversas puesto que algunas de ellas hacen predominar 
los enfoque bottom up y otorgan un rol significativo a los/as residentes o vecinos/as de esas 
áreas que aparecen, como parte igualmente activa en los procesos de participación y decisión 
de los proyectos a desarrollar en el marco del BID. En todo caso, también en Alemania conviven 
fórmulas BID con planteamientos de colaboración público-privado más tradicionales más o 
menos cercanos a las experiencias de los Centros Comerciales abiertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

2.2.- 
Apuntes de las experiencias alemanas como una escuela 
alternativa 
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A título ilustrativo, en el caso de los diferentes BIDs desarrollados en Hamburgo desde 2005, se 
presenta a continuación la ubicación y delimitación física del BID Hohe Bleichen – Heuberg 
(www.bid-hohebleichen.de); BID localizado en el centro urbano de la ciudad de Hamburgo e 
introducido en el año 2009, con un presupuesto para el periodo 2005 – 2009 de 1.986.500 Euro 
y con una dotación para el periodo 2015 – 2020 de 908.250 euros 
 

PRIMERA DELIMITACIÓN BID HOHE BLEICHEN – HEUBERG 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

11 

 

 

 

 
En el caso del estado, la dificultad base para su desarrollo estriba en la ausencia de soporte 
jurídico para poder sostener la figura; y en la ausencia de interés hasta el momento por parte del 
gobierno central -autoridades fiscales para dar cobijo a esta figura- En todo caso, La Comunidad 
de Valencia puso en marcha un programa experimental en relación al tema, en el que Gandía, 
municipio muy dinámico en términos de economía urbana iba a actuar como piloto. Las 
dificultades fueron diversas y la experiencia no llegó a fraguar. 
 
 

 

 
Durante la primera mitad de los años 90, e inducido por la necesidad de compensar el impacto 
que generaban los grandes formatos comerciales periféricos1 en el comercio de los cascos 
urbanos, el Gobierno Vasco impulsó el programa PERCO (Planes Especiales de Revitalización 
Comercial). 
 
Este programa favoreció el desarrollo de una política colaborativa pública privada a nivel 
municipal (Ayuntamientos-Comerciantes) que se tradujo: 

{ En un amplio esfuerzo de urbanismo comercial (la llegada de la crisis supuso el frenazo de esta 
vía) 

{ En el fortalecimiento del rol asociativo comercial como interlocutor del Ayuntamiento en diversos 
temas (urbanismo, movilidad, obras y servicios, mobiliario urbano, iluminación etc.); y como 
agente activo de iniciativas de animación comercial diversas. 

 
En el caso de las tres Capitales Vascas, esta dinámica se vio fortalecida por la creación de las 
plataformas de comercio urbano (Gasteiz On; Bilbao Dendak y Sshops Donostia) con el apoyo 
financiero público -Gobierno Vasco- para el sostenimiento de estas estructuras y su gerente de 
Centro Urbano; y  en buena parte de municipios cabecera de comarca por el fortalecimiento 
asociativo y la dotación de estructuras de apoyo (Técnicos de Comercio Comarcales ubicados 
en sede asociativa o institucional; becarios/as de apoyo; y en determinados casos, estructuras 
técnicas o de gerencia específica). 
 
  

                                                           
1hipermercados inicialmente y luego centros comerciales que integraban hipermercados, otros grandes formatos especializados -
muebles, juguetes, deporte, bricolaje, automoción...- y amplias galerías comerciales, y espacios de ocio 

2.3.- Aproximaciones en España 

2.4.- Aproximaciones en el País Vasco 
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Este marco de colaboración entre Ayuntamientos y Asociaciones de Comerciantes (acuerdos 
anuales de financiación municipal con la asociación correspondiente) que contaba con el apoyo 
financiero complementario del gobierno autónomo (y que se ha materializado en el conjunto del 
Estado de distintos modos bajo la denominación genérica de Centros Comerciales Abiertos), ha 
sido por tanto, generador de procesos virtuosos. Y los avances y logros realizados han sido muy 
numerosos.  
Pero en su desarrollo ha evidenciado algunas debilidades como: 

{ Unos niveles de afiliación asociativa que, a pesar de los significativos avances alcanzados, 
siguen siendo limitados en buena parte de los casos. 

{ Una alta dependencia de la financiación y apoyo público para sostener sus estructuras 
asociativas internas y mantener un cierto nivel de actividad con visibilidad e impacto. 

 
Esta dependencia del apoyo público y la sensación de “inestabilidad estable” que le acompaña, 
ha generado cierta incomodidad y el deseo de búsqueda de alternativas; y un debate de fondo al 
respecto, en el que la figura de los BIDs (Business Improvemente Districts), pese a no ser 
suficientemente conocida en muchos casos, y provenir de culturas urbanas alejadas de nuestro 
entorno, ha sido una constante referencia que ha sesgado el debate hacia el logro de una fuente 
financiera estable e independiente del aporte público anual. 
 
Efectivamente, detrás de estas siglas -BID- se sitúa la idea de una línea impositiva, un canon o 
recarga de obligado cumplimiento para todos los establecimientos del espacio urbano (en el 
caso del País Vasco se exploraba que fuera el IBI); que ha encontrado en esa fórmula utilizada 
en otros países una posible plasmación.  
 
Así en el caso concreto del País Vasco, aunque sin soporte jurídico en el Estado, en la anterior 
legislatura el Gobierno Vasco, y tomando como referencia la proposición no de ley de Junio de 
2012 presentada por EAJ-PNV y apoyada por PSE y PP que instaba explorar nuevos modelos 
de gestión del comercio urbano como los BIDs, abría la puerta para el lanzamiento de esa vía. 
En concreto, apoyándose en el IBI y la capacidad normativa de las instituciones forales vascas 
para regular al respecto.  
 
El camino abierto por el Gobierno Vasco distinguía dos líneas de trabajo: 

{ La que vincula a las Diputaciones Forales Vascas-Juntas generales para valorar la fiabilidad y 
factibilidad de los cambios normativos que pudieran conllevar 

{ La que vincula a los propios municipios y su tejido comercial, para lo que ha abierto la vía de los 
Planes Estratégicos como condición previa para afrontar en cualquier caso su postulación y 
tránsito hacia ese posible nuevo modelo. 
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En este sentido aun cuando desde el punto de vista del desarrollo del BID los aspectos a cubrir 
son muy numerosos, los parámetros claves a parametrizar y consensuar entre los actores 
podrán sintetizarse en los siguientes elementos:  

 

1.-  TIPO DE ACTORES QUE CONTRIBUYEN AL SOSTENIMIENTO DEL BID 

{ Establecimientos comerciales, hosteleros, profesionales independientes, administración 
pública, asociaciones, etc. 

 
2.-  PRESUPUESTO ANUAL DEL BID Y MASA CRÍTICA DE FINCAS URBANAS 

IMPLICADAS 
 
3.-  HORIZONTE TEMPORAL DEL BID  

{ Ilustrativamente, en el caso de Hamburgo los proyectos BIDs se determinan para un 
horizonte temporal comprendido en cinco años, tras los cuales se analiza su viabilidad. 

 
4.-  PARÁMETROS QUE INCIDEN EN LA CANTIDAD DEL RECARGO, TASA O 

CONTRIBUCIÓN AL BID 

{ Superficie útil del establecimiento  

{ Ubicación de local a pie de calle  

{ Localización dentro del BID 

{ Cifra de ventas del negocio 

{ Longitud del escaparate 

{ Combinación de varios parámetros 

{ ….. 
 

5.- SISTEMA DE VOTACION Y PROCESO DEMOCRÁTICO ARTICULADO PARA LA 
APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL BID  

{ % de votos a favor necesarios  

{ % de representación en términos de m2 sobre el BID 
 
 
 

3.- Parámetros y Claves en el modelo urbano BID 

3.1.- Parámetros a establecer en el diseño de un BID 



14 

6.-  TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE IMPULSAN DESDE EL BID 

{ Mantenimiento y limpieza del área; Seguridad; Marketing dirigido al consumidor; 
Marketing dirigido a los asociados (realización de investigaciones de mercado, 
campañas publicitarias, etc.); Apoyo al Ayuntamiento en aspectos como limpieza, 
tráfico, seguridad, etc.; Colaboración con la gestión de las comunicaciones y accesos 
(taxis, autobuses urbanos, aparcamientos, etc.); Planificación del diseño de imagen de 
la ciudad.; Servicios sociales; Creación y promoción de eventos para la promoción de 
la ciudad.; Mejoras de capital (mobiliario urbano, vegetación urbana, control de 
animales, etc.), etc…. 
 

7.-  TIPO DE ENTIDAD RECAUDADORA DEL RECARGO DEL BID 

{ Institución(es) públicas involucradas 
 

8.-  TIPO DE ÓRGANO GESTOR y LIDERAZGO DEL BID  

{ Ayuntamiento  

{ Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios 
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Asimismo, en este apartado se presenten diferentes aspectos y reflexiones de distinto rango y 
carácter a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de un BID municipal. 
 
• POTENCIAL ECONÓMICO: las cifras y estimaciones previas deben poner de manifiesto el 

significativo potencial económico del planteamiento BID, como un nuevo modelo que abre 
un nuevo campo de juego para todos los actores de la economía urbana de Pamplona. 
 

• CUOTA ADICIONAL: En función de los ámbitos espaciales de aplicación y de la densidad 
comercial de los mismos las situaciones pueden ser diversas. De manera que el diseño o 
modelo a desarrollar deberá analizar el tipo de recarga (desde pequeño porcentaje a 
cuotas específicas en órdenes de magnitud significativos). 

 
• ADICIONALIDAD  EN LA RECARGA: Adicionalmente, parece necesario reflexionar en 

términos no sólo de sostenibilidad, sino de “comodidad” de los actores. Por ello, los BIDs 
habitualmente plantean la vía de financiación como recargo impositivo “adicional” que no 
genere efectos de desplazamiento financiero. En este sentido, destinar un porcentaje de la 
cuota de IBI ya existente (IBI) para estos nuevos fines puede generar efectos, porque 
suponen reorientación de fondos en una dinámica en la que hay un ganador y un perdedor, 
Dicho de otro modo aparece un nuevo financiador (el que venía recaudando ese tributo 
hasta ese momento; que, en consecuencia, lo percibe como una pérdida). Los 
planteamientos de sostenibilidad no deben, por tanto, incorporar “ruidos extras” entre las 
partes colaboradoras, y deben encontrar fórmulas de ganar-ganar para todos los 
participantes. 
 

• DELIMITACIÓN ESPACIAL VERSUS ESPÍRITU INTEGRADOR: en los planteamientos 
BID, como ya se ha señalado antes, las áreas espaciales están muy claramente definidas, 
y se asocian a zonas que presentan una dinámica urbana comercial común y unos 
intereses comerciales homogéneos, vinculados normalmente a  Áreas Centrales y a los 
actores en ellas instalados.  
 

• ADAPTABILIDAD / PROGRESIVIDAD: En los casos de zonas BID amplias  y 
relativamente diversas, la necesidad de apoyarse, probablemente en recargas sobre el IBI 
que combinen una parte fija con una parte variable en función de la zona (más o menos 
comercial); y adicionalmente otros criterios adicionales (el nivel de la cuota actual del IBI, el 
valor catastral, etc.). 

3.2.- Aspectos clave 
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• TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOCALES VACÍOS EN UN SISTEMA GENERAL 
PARA TODOS LOS LOCALES: Las opiniones recabadas en este ámbito por los/as 
consultores/as de Ikertalde, apuntan hacia un abordaje cuidadoso de la repercusión 
impositiva sobre los locales vacíos en un marco de aplicación general para todos los 
locales de potencial uso comercial: Este planteamiento invita a entender la recarga como 
elemento de la política de estímulo al alquiler a la instrumentación de formas fiscales de 
recuperación de parte o toda la recarga en función de situaciones. 

 
• ACTIVIDADES NO UBICADAS EN PLANTA BAJA: La posibilidad de abrir el recargo a las 

actividades terciarias no ubicadas en planta baja como elemento de estímulo para su 
ubicación a pie de calle con bonificaciones o ventajas. 

 
• SENSIBILIZACIÓN PREVIA: La necesidad de efectuar una labor pedagógica y explicativa 

del proyecto entre todo el colectivo comerciante asociado y, especialmente, no asociado. 
 

• OPERATIVA IMPOSITIVA: El  acompañamiento del recargo al IBI, tanto en su emisión 
como en el momento del devengo y cobro. 
 

• FUNCIONALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES LOCALES: los BIDs surgen en un 
contexto de ciudades americanas que han vaciado de contenido residencial y cultural sus 
centros y han trasladado la oferta comercial a la periferia. Una dinámica que ha traído 
deterioro urbano a las zonas centrales porque la dotación urbana se vincula al criterio 
poblacional. Este no es sin embargo el retrato de Pamplona. 

 
Y en esa línea de reflexión, ¿Cuales son los servicios que deben ser provistos por el BID? 
En las fórmulas BIDs más clásicas se distinguen diferentes niveles de servicio: el vinculado 
a servicios básicos (Mantenimiento del entorno urbano, seguridad, limpieza, etc.) que en 
nuestro entorno son sobradamente cubierto por el Ayuntamiento; el que se refiere a la 
Revitalización (Accesibilidad y transporte, Animación, etc.) que se desarrollan en 
colaboración público-privada; el que trabaja la imagen de ciudad y su estrategia 
(Proyección externa, atracción y desarrollo de negocios, incorporación la dinámica más 
social a todo ello etc.) que es un trabajo igualmente conjunto.  
 
En el caso de nuestra realidad local es necesario afinar las funcionalidades a la cultura y 
necesidades locales. 
 

• LEGITIMIDAD: la transferencia de un ingreso de tipo impositivo a un colectivo para su 
gestión, constituye un paso que debe estar avalado por la legitimidad de los actores que lo 
reciben, en forma de representatividades claras y mayorías de aceptación igualmente 
significativas. 
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• CONFIANZA EN LA GERENCIA: hay  que hacer constar la importancia clave que adquiere 

la figura de la gerencia como aglutinante y dinamizador. Para ello la figura de la gerencia 
no sólo tiene que ser profesional y eficaz, sino contar con la confianza de todas las partes y 
ser capaz de generar un clima transparente y favorable para la colaboración. 

 
• GOBIERNO DE LA ESTRUCTURA PÚBLICO-PRIVADA EQUIILIBRADA: Más allá de la 

operatividad de la estructura de colaboración público-privada, resulta importante la 
definición del gobierno de esa nueva estructura. Qué rol juega el ayuntamiento; qué rol los 
comerciantes; qué rol los propietarios; qué juego de equilibrios puede establecerse en torno 
a la capacidad de decisión. 

 
• EQUILIBRIO PÚBLICO-PRIVADO GESTOR …BAJO TUTELA PÚBLICA: En línea con el 

comentario previo, buena parte de las críticas que reciben los BIDs tienen que ver con la 
vivencia por parte de algunos sectores de la población de que se produce un efecto de 
sustitución del sector público; que acaba generando efectos perversos como el de la visión 
de ciudad para el/la consumidor/a no para el/la ciudadano/, o la  dejación del 
posicionamiento de ciudad y la proyección externa de la ciudad en manos de un reducido 
colectivo de comerciantes etc.  

 
Para evitar estas críticas es necesario que el sector público (Gobierno de Navarra), 
establezca un marco general o modelo base de referencia con las oportunas garantías en 
este sentido y que las operativas de gobierno garanticen el equilibrio gestor público-privado, 
reservando en todo caso la tutela pública y garante para el Ayuntamiento de Pamplona. 

 


