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2.

sarrera
Astigarragako herri merkataritza eta ostalaritzari buruzko ikerketaren plangintza faserako
idatzitako txostena da hau, Astigarragako Udalaren enkarguz, Siadeco Ikerketa Elkarteak
egina.
Sektorearen gaur egungo egoeraren diagnostikoa ezagututa, Astigarragako merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzu establezimenduen etorkizuna ziurtatu eta sektorea biziberritzeko
datozen hiru urteetarako lan plangintza bat zehazten da txosten honetan. Lan plangintza hori
herri merkataritza eta ostalaritza biziberritzeko

proposatutako ekintzek eta ekintza

bakoitzaren garapen egokirako beharrezkoak diren eragile eta baliabideen aurreikuspenek
osatzen dute. Behin plangintza hau zehaztuta, hurrengo urratsa lan plangintza hori martxan
jartzeko neurriak hartzea izango da.

3.

1.
Plangintzaren ezaugarriak
eta diseinua
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1.1. Proiektuaren misioa eta ezaugarriak
Astigarragako Udala eta herriko merkataritza eta ostalaritza sektorearen arteko
kolaborazio proiektu bat abian jartzea da lan‐egitasmo honen misioa. Beharrezkoa da,
burutu beharreko ekintzen, parte hartuko duten eragileen eta eskuragarri ditugun
baliabideen arteko erlazio egoki bat lortzeko oinarriak zehaztea.

1.2. Helburu estrategikoak
1. Astigarragako erdigunearen erakargarritasun komertziala indartzea, eta horretarako,
1.1. Komertzio guztien artean, gutxieneko merkataritza eta ostalaritza eskaintza
bat ziurtatzea herritarrei eta kanpoko bezeroei ere.
1.2. Hirigunearen antolaketa urbanistiko eta komertziala hobetzeko hirigintza
jarduerekin jarraitzea (herri gunerako sarrera‐irteerak, oinezkoentzako
ibilbideak…).
1.3. Baxu komertzial eta establezimenduen kanpoko irudiaren zainketa eta
berrikuntza.
1.4. Hutsik dauden merkataritza lokalen erabilera sustatu eta kanpo estetika
zaintzea.
1.5. Traktore‐efektua eragiten duten eskaintza‐komertzialeko establezimenduak
indartzea.
1.6. Zerbitzuen sektorekoak diren jarduera‐adar desberdinen arteko sinergiak
aurkitzea (turismoa, ostalaritza, merkataritza, kultura…).
2. Tokiko ekonomia sustatu eta herri guneko komertzio txikiaren aldeko apustua egitea
Astigarragako herriak, eta horretarako,
2.1. Herri gunean kokatutako jarduera ekonomikoari eusteko ahalegina egitea.
2.2. Sektore ekonomiko ezberdinetako Astigarragako elkarte nahiz eragile
pribatuen arteko elkarlana indartzea, lehen sektorea, industria, turismoa eta
merkataritza arloko eragileak batuko dituen udalerri mailako ekimenak
bultzatuz.
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3. Bertako komertzio eta establezimenduen promozio eta komunikazioa modu
iraunkorrean egitea.

4. Herri merkataritzaren berrikuntza eta eraldaketarako politikak bultzatzea, saltokien
lehiakortasuna eta sektoreko profesionalen prestakuntza sustatuz.

5. Herri merkataritza eta ostalaritzaren biziberritzea eta udalerriaren garapen
turistikoaren arteko sinergiak bilatzea.

6. Astiko Elkartearen dinamika indartu eta sektoreko profesionalen arteko elkarlana eta
erantzukizun‐maila indartzea, sinergiak bilatuz, herri‐ikuspegiarekin lan eginez eta
interes komunekoak diren proiektuetan kooperatuz.

7. Astiko Elkartea eta Astigarragako Udalaren arteko lankidetzari jarraipena ematea.
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1.3. Plangintzaren diseinua eta garapenerako oinarriak
Astigarragarako proiektu honen izaera korporatiboa eta antolaketa finkatuko duten
oinarrizko ezaugarriak ondorengoak dira:
»

Astigarragarena da proiektua eta Astigarragarako egina, bertarako “ad hoc”
diseinatua.

»

Proiektu soziokomertzial bat da: interes sozialak, ekonomikoak eta komertzialak
uztartzeko baliagarri izan behar duena.

»

Komunikazioan oinarritutako proiektu bat da: bertan parte hartzen duten
eragileen arteko komunikazio egokia beharrezkoa baita.

»

Prozesu parte‐hartzaile eta praktikoa izan behar du: helburuak betetzeko
eragileen parte‐hartze planifikatua eta hauen inbertsioak beharrezkoak izango
baitira.

»

Proiektu tekniko eta profesionala da: proiektuaren izaera eta antolaketa
mantentzeko, alde batetik borondatezko parte‐hartzea eta bestetik ezagutza
teknikoa egoki uztartu beharko dira.

»

Proiektu zabala da: proiektuaren izaera bikoitza dela‐eta, soziala eta komertziala,
herri mailako arlo desberdinak daude bertan sartuta: hirigintza, kultura, turismoa…

»

Proiektu objektibo eta bideragarria da: helburu ebaluagarria duen proiektua da
eta eskuragarri ditugun baliabideekin gauzatu daitekeen planteamendua duena.

»

Proiektu bizia, dinamikoa eta zentzuzkoa da: guztion intereseko jarrera logikoa
duen proiektua da, eta aldaketak eta berrikuntzak jasan ditzakeena.
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1.4. Astigarragako merkataritzaren hutsuneak eta
aukerak
1.4.1. Hutsune eta gabeziak herriaren dinamizazio soziokomertzialean


Merkataritza sektorearen eta Udalaren arteko komunikazio eta erlazio falta:
kolaborazio teknikorik eza.



Astigarragako merkataritza eta ostalaritza sektoreak barne artikulazio eta barne
kohesio handiagoa bat behar du.



Establezimenduetako arduradunen
batez besteko adin altua eta
establezimenduen ardura hartuko duten profesional gazteak topatzeko zailtasun
nabarmenak.



Merkataritza eskaintza aldetik hutsuneak.



Merkataritza‐jarduerako establezimenduen eraberritze‐maila nahiko baxua azken
urteetan.



Erdigunearen dinamika biziberritzeko interes berezikoak izan daitezkeen kale eta
atarietan lokal hutsak eta merkataritza nahiz ostalaritza erabilerarik ez dutenak.



Merkataritza sektorea eta Astigarragako erdigunean antolatutako ekintza
soziokultural eta aisialdi jardueren arteko lotura handiago baten beharra: ekimen
gehiago eta Udala eta Merkatarien Elkartearen artean hobeto koordinatuak.



Erdiguneko komertzioen kokapen espaziala batez ere Erdialdera mugatua (Pelotari
kalea, Tomas Alba kalea, Barandiaran plaza, Sagardo Plaza...).

1.4.2. Hutsune eta gabeziak herriaren konfigurazio soziourbanistikoan


Erdigunerako sarrera‐irteerak ez dira erosoak eta erdigunean aparkatzeko aukerak
ere oso mugatuak dira.



Etxebizitza edo eraikuntza‐intentsitate handia duen erdigunea da, espazio libre
publiko zabalik eskaintzen ez duena.



Aisiarako eta erosketak “paseatuz” egiteko ingurune komertzial ireki eta
erakargarririk ez izatea.



Bizilagunek duten freno psikologikoa, euren bizilekutik hain gertu ez dauden
aparkalekuak erabiltzeko.
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Erdigunea ez dago “prestatua” (seinalektika, espaloiak,…) kanpotik datorren
bisitaria erdigunera eramateko; erdigunearen sarrerako “ateak” ez daude
zainduak.

1.4.3. Ingurune oso hurbilean kokatutako merkataritza gune handiak


Astigarragako erdigunetik gehienez 16 minutura, azalera handiko 10 merkatal gune
daude. Horietatik 5 (Garbera, Donostiako Super Amara eta Arcco, Hernaniko Lidl
eta Oiartzungo Alcampo) kotxez 10 minutuko distantzira baino ez daude.



Azalera handiko merkatal zentroez gain, Hernani eta Donostia erdiguneko
txikizkako merkataritzak osatzen duten eskeintzak, eragin handiko merkataritza
guneak dira Astigarragako hirigunearentzat.
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1.4.4. Ingurunerekiko komunikazio azpiegiturak eta garraiobide
publikoak


Astigarragako erdiguneak kokapena ezin hobea du
nagusiei dagokionez.



A‐15 eta AP‐1 autobideko loturak erdigunetik 2‐4 minutura kokatzen dira.



Hernaniko hirigunea 6 minutura dago.



Donostiako Loiolako Erriberak 11 minutura.



Garraio publikoari dagokonez autobusak 30 minutuko maiztasunarekin lotzen du
Astigarragako erdigunea Hernani eta Donostiako erdigunearekin. Donostiko
Okendo plazara autobusaren ibilbidea
20 minutukoa da eta Hernaniko
Zinkoeneako geltokira 5 minutukoa besterik ez.

komunikazio ezpiegitura
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1.4.5. Hiri antolaketaren udal plangintza eta etxebizitza garapena


Etxebizitza
garapenarei
dagokionez,
proiektu
industrialdearen eta Ergobiaren artean kokatzen da.



95.000 m2 inguruko eremu bat da eta bertan 600 etxebizitza libre, 120 itunpeko
salneurriko etxebizitza eta 160 babes ofizialeko etxebizitza eraikiko dira hurrengo
urteetan.



Dagoeneko hainbat fase bukatuta daude. Lehen fase hauetan 280 etxebizitza
inguru eraiki dira.



Proiektuaren garapen osoa 2018rako aurreikusten da.



Auzo berri honek zerbitzu eskaintza altua izango du; merkatal eta hostalaritza
jardueretarako lokalak aurreikusten dira eta kultur etxe berri bat ere.



Gainera urbanizazioaren erdigunean eta udaletxetik 350 metrora 5.000 m2
inguruko plaza berri bat sortuko da.



Proiektuaren garapenarekin batera Urumea ibaiaren ertzak eraldaketa prozesu bat
jasango dute ibiltoki berri bat sortzeko.



Kontuan izan behar dugu proiektua osotasunea garatzen denean eta etxebizitza
berriak okupatzen direnean, gaur egun biztanleria gehien hartzen duen eremuak
lekualdatze bat jasan dezakela; erdialdetik, Martindegi eta Ergobia ingurura
pasatuz. Honek eragin nabarmena izan dezake merkataritza jardueran eta
orokorrean erdiguneko dinamika sozio‐komunitarioan ere.

nagusiena

Bidebitarte
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1.4.6. Merkataritza eremuko zirkulazio sistema


Nukleo edo enklabe komertzial kontsideratutako eremu horren barnean zirkulazio
intentsitate handiena Pelotari kalearen zehar bideratzen da.



Nukleo komertzial horren barruan, ez dago zirkulazio siatemaren eraginetik kanpo
geratzen dan eremurik.



Orokorrean esan daiteke, merkatal eremuan zirkulazio sistemaren eragina altua
dela eta oinezkoen sistemari nabarmen gailentzen zaiola.



Alde zaharreko kale nagusiaren zehar zirkulazio eta oinezko sistemaren artean
oreka handiagoa da, espaloi eta errepidearen tratamendu urbanistikoa modu
homogeneoan garatu delako.
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1.4.7. Merkataritza eremuko erreferentziazko aparkalekuak


Astigarragako erdigunean ez dago erreferiantziazko aparkalekurik.



Funtzio hori nagusiki herriguneko Pelotari kalean kokatzen den aparkaleku
hornidurak betetzen du.



Aparkaleku hauek herriguneko sarbide den ardatzean kokatzen dira.



Guztira 72 plaza daude Pelotari kaleko 185 metrotan zehar banatuta.



Merkatal eremuaren barruan aparkaleku dotazioaren eragina eta espazioaren
okupazio altua da.
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1.4.8. Merkataritza eremuko oinezkoen sistema


Erdialdeko zonaldean oinezkoen ardatz nagusia Pelotari kalean zehar hedatzen da
eta alde zaharrean kale Nagusiaren zehar.



Oinezkoen dotazioari dagokionez merkatal eremuko espaloien zabalerak
orokorrean egokiak dira.



Pelotari kaletaz aparte, merkatal eremuko oinezkoen sistemak ez du bestelako
erreferentziazko ardatzik.



Pelotari kaleko zirkulazio intentsitatea kontuan hartuta, erdialde eta alde
zaharraren arteko oinezkoen lotura kontsidera daiteke, merkatal eremuan dagoen,
arriskuko pasabide bakarra.
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1.4.9. Merkataritza eremuko gune libreak


Nagusiki bi dira merkatal eremuko gune libreak eta erdiguneko dinamika sozio‐
komunitarioaren erreferentziazko espazioak; Sagardo eta Barandiaran plazak.
Lehenengoak 1.350 m2 ditu eta bigarrenak 1.000 m2 inguru.



Tratamendu urbanistikoari begira gabezi dezente azaltzen dituzte altzari urbanoari
eta orokorrean mantentze egoerari dagokionez.



Hauetaz aparte badago Juanitoenea etxearen inguruan, eta merkatal eremuaren
erdian urbanistikoki sendoturik gabeko 600 m2‐ko espazio bat.



Pelotari kalearen bukaeran eta Lanberri kalearen aldamenean merkatal eremuko
laugarren gune librea kokatzen da. Hau da guztien artean azalera handien duena
1.700 m2 ingururekin.



Nabarmentzekoa de gune libre hauen arteko artikulazio eskasa.

1.4.4. Gizarte ohiturak eta inguruko herrietako eskaintza komertziala
eta soziokulturala


Kontsumo ohiturak eta denbora librea igarotzeko moduak aldatu egin dira, eta
Astigarragako familietako gastu komertziala inguruko herrietara joatea ekarri du
honek.



Herrian erosketak egiteko dagoen ohitura falta: batez ere herritik kanpora lan
egiten dutenak edota seme‐alabak dituzten bikote gazteak.



Herriz kanpo egiten den gastu komertzial horretan, janari sekoek, kontsumo
pertsonalerako produktuek, drogeria nahiz garbitasunerako produktuek duten
pisua gainera, ikaragarri altua da.
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1.4.10. Astigarragako merkataritza eta ostalaritza sektorearen aukera
posibleak (epe motzera)


Azken aldian eraiki diren eta oraindik eraikitzen ari diren etxebizitzek lagunduta,
biztanleriari eutsi eta bizilagun kopurua irabazteko aukerak.



Asteroko erosketan (janari sekoak, garbitasun produktuak…) bertakoek egiten
duten gastu komertzialetik orain baino zati handiago bat herrian geratzeko
aukerak.



Ekimen pribatua eta publikoaren arteko elkarlanaren bitartez sor litezkeen aukera
berriak.



Herri bezala Astigarragak dituen baliabide turistikoekin (Sagardoetxea,
Santiagomendi etnografi parkea, Murgia jauregia...), erakarmen turistiko horren
onurak komertzialki aprobetxatzeko aukerak.
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2.
Plangintzaren egitura
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2.1. Plangintzaren jarduera-eremuak
Astigarragako MIPBaren plangintza fasea 6 jarduera‐eremutan egituratu da:

1. JARDUERA‐EREMUA: ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA EREMUAREN ANTOLAKETA URBANISTIKOA
HOBETZEA

2. JARDUERA‐EREMUA: ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA ESKAINTZA ZABALDU ETA BEZEROARENTZAT
ERAKARGARRIAGOA EGITEA

3. JARDUERA‐EREMUA: ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA, OSTALARITZA ETA ZERBITZU
ESTABLEZIMENDUEN PROMOZIORAKO KOMUNIKAZIO ETA DINAMIZAZIO
SOZIOKOMERTZIALA

4. JARDUERA‐EREMUA: SEKTOREKO PROFESIONALEN ETENGABEKO PRESTAKUNTZA ETA
BERRIKUNTZA

5. JARDUERA‐EREMUA: ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA ASOZIAZIONISMOA
SUSTATU ETA BULTZATU

6. JARDUERA‐EREMUA: ERAGILE EZBERDINEN SENTSIBILIZAZIO ETA INPLIKAZIOA INDARTU

Jarduera‐eremu bakoitzerako proposamenak egin dira eta proposamen horiek aurrera
eramateko ekintza zehatzak planifikatu dira, gainera. Ondorengoa da jarduera‐plan hau
osatzen duten jarduera‐eremu, proposamen eta ekintzen eskema:
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JARDUERA‐EREMUA

PROPOSAMENA

EKINTZA
1.1.1.

Erosketa momenturako aparkaldi mugatuko
guneak ezartzea

1.1.2.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen
duten ardatzaren oinezkoen baldintzak
hobetzea

1.1.3.

Juanitoenea etxearen inguruko eremuaren
eraberritzea

1.1.4.

Jolas parkeen hornikuntza berritzea

1.1.5

Sagardo plazaren eraberritzea

2.1.1.

Astigarragako herri gunean hutsik dauden lokal
komertzialen errolda zehatz bat egitea

2.1.2.

Astigarragako merkataritza guneko erabilerarik
gabeko lokal hutsei erabilera komertziala
emateko neurriak hartu, establezimendu berri
modura, zein Astigarragan badauden
establezimenduentzako laguntza modura

2.1.3.

Astigarragako lokalen irekiera, eraberritzea eta
funtzionamendua erregulatzeko Udal
Ordenantza bat prestatzea

2.2.1.

Merkataritza eta ostalaritza establezimenduak
kokatzen diren eraikinetako fatxadetan eta lokal
hutsen irudian eragiteko programa bat martxan
jartzea

2.2.2.

Merkataritza eta ostalaritza gunearen
tratamendu estetikoa bateratu eta komertzioen
presentzia indartzeko neurriak hartzea

2.2.3.

Merkataritza paisaian eragin zuzena duten
erakusleihoen irudian eragiteko ekintzak

2.3.1.

Irekitzen diren establezimendu berriak
Astigarragako merkataritza dotazioan dauden
hutsuneak betetzeko jarduerekin izateko
neurriak hartzea

2.3.2.

Irekita dauden establezimenduen eraberritzean
laguntza eta aholkularitza eskaintzeko neurriak
hartzea

2.3.3.

Merkataritza establezimenduen belaunaldi‐
erreleboa ematea bermatzeko neurriak hartzea

1. JARDUERA‐EREMUA
ASTIGARRAGAKO
MERKATARITZA
EREMUAREN
ANTOLAKETA

1.1. Merkataritza
eremuaren antolaketa
urbanistikoa hobetzea

URBANISTIKOA
HOBETZEA

2.1. Astigarragako
merkataritza guneko
lokalen erabilera
komertziala sustatzea

2. JARDUERA‐EREMUA
ASTIGARRAGAKO
MERKATARITZA
ESKAINTZA ZABALDU
ETA BEZEROARENTZAT
ERAKARGARRIAGOA

2.2. Astigarragako
merkataritza eta
ostalaritza paisaian
eragiteko neurriak
hartzea

EGITEA

2.3. Astigarragako
merkataritza dotazioa
hobetu eta indartzea
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JARDUERA‐EREMUA

PROPOSAMENA

3.1. Astigarragako

EKINTZA
3.1.1.

Astigarragako merkataritza eskaintza ezagutzera
emateko kanpainak sortu eta horiei
jarraikortasun bat ematea

3.1.2.

Bertako eta kalitatezko produktu eta zerbitzuen
sustapen eta promozioa

3.1.3.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritzaren
irudi korporatiboa landu eta zabaldu

3.1.4.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza
eskaintza ezagutarazteko gida komertziala
eguneratu eta zabaldu

3.1.5.

Astigarragako merkataritzaren presentzia
areagotu komunikabide eta IKTetan

3.1.6.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza Tokiko
Garapen Programetan

3.2.1.

Astiko Elkartearekin batera, bezeroen
fidelizaziorako txartel bat martxan jartzeko
aukerak aztertu

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak
martxan jarri: deskontu‐baleak, promozio
bereziak, zozketak...

3.2.3.

Astigarragako ostalaritzaren eraginez herrira
datozen eta merkataritza bezero potentzialak
izan daitezkeenak herrian kontsumitu dezaten
estrategiak garatu

3.2.4.

Poligonoetako langileak herriko merkataritza eta
ostalaritzara gerturatzeko ekintzak

3.2.5.

Herriko txanponaren proiektu bat martxan
jartzea (moneta lokala)

3.3.1.

Behar espezifikoak dituzten bezero eta ohitura
berrietara ordutegiak egokitu

3.3.2.

Euskarazko merkataritza eta ostalaritza
komunikazioa bultzatzeko neurriak hartu

3.3.3.

Bezeroei zuzendutako merkataritza zerbitzuak

merkataritza sustatu eta
promozionatzea

3. JARDUERA‐EREMUA
ASTIGARRAGAKO
MERKATARITZA,
OSTALARITZA ETA
ZERBITZU
ESTABLEZIMENDUEN
PROMOZIORAKO
KOMUNIKAZIO ETA
DINAMIZAZIO
SOZIOKOMERTZIALA

3.2. Bezeroaren
fidelizazioa helburu
duten ekintzak

3.3. Erosketa unea
bezeroari erosoago
egitera bideratutako
ekintzak

20.

JARDUERA‐EREMUA

PROPOSAMENA

EKINTZA

3. JARDUERA‐EREMUA
ASTIGARRAGAKO
MERKATARITZA,
OSTALARITZA ETA
ZERBITZU
ESTABLEZIMENDUEN

3.4.1.

Herriko beste eragileekin batera elkarlanean
Astigarragako jarduera soziokulturala
dinamizatu merkataritza eta ostalaritza
bertan integratuz

3.4.2.

Ostalaritza eta merkataritza eskaintza kalera
atera

3.4.3.

Herritarrengan oinezko erosketak sustatzeko
kanpainak martxan jarri

4.1.1.

Merkataritza eta ostalaritza sektoreko
profesionalei zuzenduriko informazio eta
sentsibilizazio saioak

4.1.2.

Zabor bilketaren inguruko informazio eta
sentsibilizazio kanpainak aurrera eraman

5.1.1.

Astiko Elkartea biziberritzeko sentsibilizazioa
eta aholkularitza

5.1.2.

Ostalaritza eta bereziki sagardotegien
presentzia areagotu elkartean

5.2.1.

Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak
indartu eta bazkide berriak lortzeko
kanpainak egin

6.1.1.

Sektorea eta Udalaren arteko bitartekari
lanak egin eta aholkularitza eskaintzeko
merkataritza eta ostalaritza zerbitzu
teknikoa

6.1.2.

Merkataritza, Ostalaritza eta Trusimo
Mahaia sortu eta dinamizatu

6.2.1.

Astigarragako MIPBaren gizarteratzea eta
komunikazioa

6.2.2.

MIPBaren kudeaketa eta jarraipenerako
eragileak dinamizatu eta artikulatu

3.4. Espazio publikoaren
erabilera areagotzeko
ekintzak

PROMOZIORAKO
KOMUNIKAZIO ETA
DINAMIZAZIO
SOZIOKOMERTZIALA

4. JARDUERA‐EREMUA
SEKTOREKO
PROFESIONALEN
ETENGABEKO

4.1. Sektoreko
profesionalen prestakuntza
eta berrikuntza

PRESTAKUNTZA ETA
BERRIKUNTZA

5.1. Astiko elkartearen
dinamika indartu, sektoreko
5. JARDUERA‐EREMUA
ASTIGARRAGAKO

profesionalen arteko
elkarlana eta erantzukizun‐
maila areagotuz

MERKATARITZA ETA
OSTALARITZA
ASOZIAZIONISMOA
SUSTATU ETA BULTZATU

5.2. Astiko elkartera bazkide
berriak erakartzeko eta
elkarteak eskaintzen dituen
zerbitzuak hobetzeko
ekintzak
6.1. Eragile publiko eta
pribatuen arteko

6. JARDUERA‐EREMUA
ERAGILE EZBERDINEN
SENTSIBILIZAZIO ETA
INPLIKAZIOA

artikulazioa lortzeko
ekintzak
6.2. Astigarragako MIPBaren
komunikazio eta
dinamizazioarekin loturiko
ekintzak

21.

Jarduera‐eremu ezberdinetarako egin diren proposamenen planteamendu bat egin ostean,
proposamen horiek gauzatu ahal izateko planteatzen diren ekintzen ondorengo ezaugarriak
ere zehaztuko dira jarduera‐plan honetan:
 Ekintzaren azalpena: aurrera eramango den ekintzaren deskribapena jasotzen da
atal honetan. Bertan egungo egoera zein den zehaztu, eta hortik abiatuta egitea
proposatzen dena zehazten da.
 Lehentasuna: 0tik 10erako eskala batean (0 lehentasun maila baxua eta 10
lehentasun maila altua) ekintza bakoitzak jarduera‐plan honen baitan duen
lehentasuna zenbatekoa den zehaztu da.
 Epea: 3 urteko epearen barruan (5 urte hirigintza lanen kasuan) ekintza aurrera
eramateko epearen proposamen bat egiten da.
 Aurrekontua eta finantziazioa: ekintza gauzatzeko aurreikusten den aurrekontuaren
zenbatekoa eta aurrekontu horren finantziazio iturria zein izatea proposatzen den.
 Eragileak: ekintza aurrera eramaten parte hartuko duten eragileak.

22.

3.
Eremukako lan-plangintza

23.

1. JARDUERA‐EREMUA. ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA
EREMUAREN ANTOLAKETA URBANISTIKOA HOBETZEA
HELBURUAK:

 Astigarragako merkataritza eremuan kokatzen den espazio publikoaren erabilera
indartu

eta

promozionatzea,

aisialdirako,

erosketetarako

zein

dinamika

soziokulturaleko jarduerak garatzeko ahalik eta erakargarrien bihurtuz espazio hori.
 Merkataritza eremuko oinezko‐sistemaren hobekuntza.
 Dentsitate komertzial handieneko eremuan, ibilgailuen trafikoaren, aparkalekuen
eta oinezkoentzako pasabideen arteko bateragarritasuna lortzea.
 Dentsitate komertzial handieneko eremutik ahalik eta gertuen, erosketa
momentuetara mugatuak egongo diren aparkalekuak ezartzea.

24.

1.1.1.

Erosketa momenturako aparkaldi mugatuko guneak ezartzea
Ekintza honen helburua jarduera komertzialaren ondorioz sortzen
den aparkaleku eskaerari erantzuna ematea da. Astigarragan egin
den MIPBaren diagnostiko fasean jaso bezala:


Astigarragako herritarren % 80ak herritik kanpora erosketak
egiterako garaian aparkatzeko erraztasuna izatea asko edo
nahikoa baloratzen duen alderdia da.



Merkatariengandik ere jaso da alderdi honen inguruko hobekuntza
beharra dagoela dioen iritzirik: Astigarragako egoera deskribatzen
duten alderdi ezberdinen artean baxuen puntuatutako hiru
alderdien artean kokatzen da Astigarragan aparkatzeko aukerari
dagokiona.

Egun

Astigarragako

erdigunean

ez

dago

erreferentziazko

aparkalekurik; funtzio hori, nagusiki, herri guneko Pelotari kalean
kokatzen den aparkaleku hornidurak betetzen du.
Pelotari kalea, erdiguneko sarbide nagusia izanik, eta merkataritza
eremuarekiko duen gertutasuna kontuan hartuta, toki aproposa da
AZALPENA

jarduera komertzialak sortzen duen aparkaleku eskaria betetzeko.
Aparkatze

ekintza

batzuk

erosketa

momentuarekin

soilik

erlazionatuta daude: asteko egun eta ordutegi jakin batzuetan
kontzentratzen dira, eta denbora gutxi irauten dute, gehienez ordu
eta

erdi.

Erosketa

gehien

egiten

diren

momentuetarako,

Astigarragako herri guneko bi tokitan (Pelotari kalean eta Kale
Nagusian) denbora mugatuko (ordu bete gehienez) aparkamendu
sistema bat ezartzea proposatzen da. Guztira 15 plaza inguru.
Aparkaleku plaza horietan aparkatu ahal izateko eskaera egiten duten
Astigarragako herri guneko eta auzoetako bizilagunen eta industria
poligonoetako

langileen

artean

bereizgarriak

banatuko

dira.

Bereizgarri horiek doakoak izatea proposatzen da, eta bertan autoa
plaza berezi horietan aparkatuta egongo den aldia zehaztu beharko
du bezeroak (aparkamendu disko formatua edo beste formaturen bat
izan dezake bereizgarri horrek).
Aparkaleku plaza horien kontrola Astigarragako Udaleko langileek
egitea proposatzen da, gainera.

25.

1.1.1.

Erosketa momenturako aparkaldi mugatuko guneak ezartzea
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

EPEA

2015

AURREKONTUA

5.000,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

Altua

8

Ertaina

7
2016

6

5
2017

Baxua

4

3
2018

2

1
2019

‐ Astigarragako
Udala
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)

» Astigarragako Udala
» Eusko Jaurlaritza

26.

 APARKALDI MUGATUKO GUNEA EZARTZEA

27.

1.1.2.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzaren
oinezkoen baldintzak hobetzea
Ekintza honen helburua merkataritza eremuko oinezkoen sistema
indartu eta erreferentziazko ardatz berri bat sortzea da:


Egun Astigarragako merkataritza eremuaren oinezkoen ardatz
nagusia

Pelotari

kalean

zehar

hedatzen

da;

ez

dago

erreferentziazko beste ardatzik.


Merkataritza eremuan zirkulazio eta aparkaleku sistemaren
eragina altua da, eta oinezkoen sistemari nabarmen gailentzen
zaio.



Orokorrean esan daiteke oinezkoen ibilbideek ez dutela
malgutasunik, eta merkataritza eremutik iparraldera dauden
zonaldeekiko artikulazioa desegokia dela.



Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzean,
espaloiak zabalduz, oinezkoen baldintzak hobetzea proposatzen
da.

AZALPENA


Ardatz honek, merkataritza eremuko gune libreak integratuko
lituzke, oinezkoen sistemari malgutasun gehiago eskainiko lioke,
eta iparraldeko zonaldeekiko artikulazioa hobetuko luke.



Proposamenerako bi aukera landu dira:
1. aukera: Tomas Alba kalearen ezkerreko espaloia zabaldu eta
Juanitoenea etxearen inguruko eremua oinezko
sisteman integratu.
2. aukera: Tomas Alba eta Errekatxo kaleen arteko bide
sistemaren lotura berri bat proposatzen da, eta
honek Tomas Alba kalearen zatia oinezkoentzako
soilik moldatzea posible egingo luke.
Bigarren aukera honen garapenak oinezkoen
erreferentziazko ardatz berri bat sortuko luke,
Barandiaran eta Sagardotegi enparantzetatik hasi
eta Lanberri kaleko jolas parke bitartean.

28.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzaren
oinezkoen baldintzak hobetzea

1.1.2.

Oso altua

LEHENTASUNA

10

EPEA
AURREKONTUA

2015

9

Altua

8

7

6

Baxua

5

4

3

2

1

2016

2017

2018

2019

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

FINANTZIAZIO‐

‐ Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

ITURRIA

ERAGILEAK

Ertaina

» Astigarragako Udala
» Eusko Jaurlaritza

 EGUNGO EGOERA

29.

 1. AUKERA

30.

 2. AUKERA

31.

1.1.3.

Juanitoenea etxearen inguruko eremuaren eraberritzea
Ekintza honekin merkataritza eremuko espazio publikoaren erabilera
indartu nahi da; zehazki Juanitoenea etxearen inguruko eremua.
Eremu hori 600 m2‐ko espazio bat da, merkataritza eremuaren erdian
kokatzen dena eta urbanistikoki sendotu gabe dagoena. Espazioaren
konfigurazio urbanistikoak bere erabilera zeharo baldintzatzen du,

AZALPENA

funtzionaltasun

gutxiko

espazio

bilakatuz.

Gainera,

duen

konfigurazioak oinezko sistemarekiko jarraipena eteten du.
Eremuak duen kokapenagatik, erdi guneko zonaldeen arteko
artikulazioa hobetzeko funtsezko espazioa izan daiteke. Hori dela
eta, espazio hori eraberritzea proposatzen da ekintza honetan:
tratamendu urbanistiko egokia ematea, oinezko sistema sendotzea
eta espazio publikoen erabilera indartzea irizpidetzat hartuz.
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA
AURREKONTUA

10
2015

9

Altua

8

7

6

5

Baxua

4

3

2

1

2016

2017

2018

2019

37.500,00 €

37.500,00 €

37.500,00 €

37.500,00 €

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

FINANTZIAZIO‐

‐ Astigarragako Udala
‐ Eusko Jaurlaritza (Hirigune)

ITURRIA

ERAGILEAK

Ertaina

» Astigarragako Udala
» Eusko Jaurlaritza

32.

 JUANITOENEA ETXEAREN INGURUKO EREMUA ERABERRITZEA

33.

1.1.4.

Jolas parkeen hornikuntza berritzea
Astigarragako merkataritza eremuan bi jolas parke kokatzen dira:
Sagardo plazan bat, eta Lanberri kaleko plazan bestea. Bi parke
horien egoerari dagokionez, hornidura eskaseko parkeak direla esan
daiteke, ez dira aspaldian eraberritu eta ohiko konfigurazio zurruna
dute, jolas malgu eta askerako bidea ez dutelarik sustatzen.

AZALPENA

Diseinu eta funtzionalitate berriztatzailean oinarrituta, jolas parkeak
eraberritzea proposatzen da ekintza honetan, irudimena eta
lankidetza sustatzen dituzten ereduak aplikatuz.
Jolas parke berriztatzaileen konfigurazioak, luzeran zein altueran,
neurri handiagoak eskatu ditzakeenez, Juanitoenea atzealdeko
eremua toki aproposa izan daiteke mota honetako jolas gune berri
bat ezartzeko.
Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA
AURREKONTUA

10
2015

9

Altua

8

7

6

Baxua

5

4

3

2

1

2016

2017

2018

2019

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

FINANTZIAZIO‐

‐ Astigarragako Udala
‐ Eusko Jaurlaritza (Hirigune)

ITURRIA

ERAGILEAK

Ertaina

» Astigarragako Udala
» Eusko Jaurlaritza

34.

 JOLAS PARKEEN HORNIKUNTZA BERRITZEA

35.

1.1.5.

Sagardo plazaren eraberritzea

Sagardo plazaren eraberritze lanak egitea proposatzen da eta
helburua,

bizitza

sozio‐komunitarioarako

espazio

hori

erakargarriagoa bihurtu eta bertako dinamika areagotzea izango
litzateke.
Sagardo plaza, Astigarraga erdiguneko erreferiantziazko espazio
publiko nagusia da.
Espazioaren konfigurazio urbanistikoak ez du errazten plazaren
AZALPENA

erabilera, eta bere funtzionaltasuna erabat mugatzen du.
Tratamendu urbanistikoari dagokionez, orokorrean merkataritza
eremu guztian gertatzen den bezala, gabezi dezente azaltzen dituzte
altzari urbanoari eta orokorrean mantentze egoerari dagokionez.
Lurzorua eta ekipamendua zaharkitu itxura daude.

Plazaren eraberritzea proposatzen da, erabilera erosoa eta
funtzionala ahalbideratzeko eta oro har espazioa erakargarriagoa
egiteko.

Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA
AURREKONTUA

10
2015

9

Altua

8

7

6

Baxua

5

4

3

2

1

2016

2017

2018

2019

43.750,00 €

43.750,00 €

43.750,00 €

43.750,00 €

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

(exekuzio
materiala)

FINANTZIAZIO‐

‐ Astigarragako Udala
‐ Eusko Jaurlaritza (Hirigune)

ITURRIA

ERAGILEAK

Ertaina

» Astigarragako Udala
» Eusko Jaurlaritza

36.

SAGARDO PLAZAREN ERABERRITZEA

37.

2. JARDUERA‐EREMUA. ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA
ESKAINTZA ZABALDU ETA BEZEROARENTZAT
ERAKARGARRIAGOA EGITEA
HELBURUAK:
 Astigarragako merkataritza eskaintza zabaldu, herritik kanpora maiztasun
altuenarekin kontsumitzen diren produktuen eskaintza herrian bertan egiteko
ahalegin bat eginez.
 Astigarragako merkataritza gunearen erakargarritasuna areagotu, merkataritza eta
ostalaritza eskaintza kokatzen den ingurunearen paisaian eta herri guneko lokal
hutsetan eraginez.
 Establezimenduen irekiera, berriztapena edota irudiari dagokion araudia ezarri.

PROPOSAMENAK:
 Astigarragako merkataritza guneko lokalen erabilera komertziala sustatzea.
 Astigarragako merkataritza eta ostalaritza paisaian eragiteko merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzu establezimenduen kanpo irudia hobetzeko neurriak hartzea.
 Astigarragako merkataritza dotazioa hobetu eta indartzea.

38.

2.1. PROPOSAMENA. Astigarragako merkataritza guneko lokalen
erabilera komertziala sustatzea
PLANTEAMENDUA:
Astigarragako merkataritza gunea biziberritzeko, herri gunean kokatuta dauden lokalen
erabilera komertziala ahalik eta altuena izatea lortu behar da; herri gunean bertan
jarduerarik gabeko (edo komertziala ez den bestelako jarduerak: biltegi pribatuak,
garajeak...) lokalak egoteak, herri gunearen irudi komertzialari modu negatiboan eragiten
baitio. Hori dela eta, Astigarragako Udalak erabilera komertzialik ez duten baxuengan
eragitea lehentasunezko neurria dela kontsideratzen da.
Astigarragako Merkataritza Biziberritzeko Plan Bereziaren (MIPB) baitan egindako lokal
hutsen erroldaren arabera, 39 dira Astigarragako herri gunean hutsik dauden lokalak
(horietatik 31 inoiz komertzio izanak dira, gainera).
Lokal horietan merkataritza, ostalaritza edo zerbitzu establezimenduak ipintzeari bestelako
jardueren aurrean lehentasuna eman behar zaio, eta atal honetan proposatzen diren
ekintzak helburu hori lortzeko asmotan planteatzen dira. Proposatutako ekintzak aurrera
eramateko, Astigarragako Udalaz gain, lokal jabeen inplikazioa lortzea ezinbestekoa izango
da.

Proposamen honetarako planteatzen diren ekintza zehatzak ondorengoak dira:

39.

2.1.1.

Astigarragako herri gunean hutsik dauden lokal komertzialen
errolda zehatz bat egitea
Astigarragako MIPBren baitan herri guneko lokal hutsen errolda bat
egina badago ere, lokal horietan eragitea lehentasunezkotzat jotzen
denez, lokal eta baxu komertzialen errolda zehatz bat egitea
proposatzen da.
Astigarragako herri gunean (Erdialdean, Alde Zaharrean eta Ergobia‐
Martindegi zonaldean) kokatuta dauden erabilera komertzialik
gabeko lokalen erroldak lokal bakoitzaren fitxa teknikoa edukiko luke,
non ondorengoak jasoko diren:

AZALPENA

 Lokalaren ezaugarriak:
‐ Kokapena (kalea eta atari zenbakia)
‐ Azalera
‐ Planoak
‐ Egiturari buruzko datuak (hormen egoera...)
‐ Instalakuntzei buruzko informazioa (argiteria, ura...)
 Jabetzaren inguruko datuak:
‐ Lokalaren jabearen identifikazio datuak
‐ Jabeak lokalarekin egingo lukeena (alokatu, saldu...)
‐ Lokala itxi aurretik bertako merkataritza edo ostalaritza
jardueraren inguruko informazioa (aurretik establezimendu
izan diren lokalen kasuan)
 Bestelako datuak
Datu horiekin Astigarragako Udalarena izango den herriko lokal
hutsen erroldaren fitxategia eraikiko da, eta aldizkakotasun batekin
datuen eguneraketarako prozedura martxan jarriko da.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

EPEA

2015

AURREKONTUA

6.700,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

‐

Altua

8

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

Astigarragako
Udala

» Astigarragako Udala
» Ikerketa eta aholkularitza enpresa
» Lokal jabeak

40.

2.1.2.

Astigarragako merkataritza guneko lokalei erabilera
komertziala emateko neurriak hartu, establezimendu berri
modura, zein Astigarragan badauden establezimenduentzako
laguntza modura
Astigarragako herri gunean kokatzen diren eta erabilera komertzialik
ez duten lokalei merkataritza eta ostalaritza erabilera bat ematea da
ekintza honen helburua. Merkataritza erabilera hori gainera,
beharren arabera, ezberdina izan daiteke: establezimendu berri
modura, edota dagoenekoz badauden establezimenduentzako
laguntza modura (erakusleiho gisa, biltegi modura...).
Horretarako beharrezkoa da lokaletako jabe eta merkatarien arteko
akordioetara iristea eta lokal horien erabilera baldintzak kasu
bakoitzerako zehaztea (lokalen jabeek izan ditzaketen hobariak,

AZALPENA

lokalaren erabiltzaile izango den merkatariaren egitekoak...).
Lokal komertzial horiek erabiltzeko Astigarragako Udaletik programa
bat martxan jartzea aurreikusten da, eta 2.1.1. ekintzan planteatzen
den

errolda

erabiliz

lehentasun

handiena

duten

lokalekin

(Astigarragako herri gunean duten kokapenagatik, merkatariren
batek edota lokal jabeak duen interesagatik...) zerrenda bat egin eta
horietan eragiten hastea.
Bestalde

gai

honen

Merkataritzako

inguruan

Mahaian

Beterri

Eskualde

mailako

dagoenetako

landuak

dauden

planteamenduak eta esperientziak ere Astigarragan abian jar
daitezke.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

EPEA

2015

AURREKONTUA

Udalaren baliabide tekniko
eta pertsonal propioak

FINANTZIAZIO‐

‐

ITURRIA

ERAGILEAK

»
»
»
»
»

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

Astigarragako
Udala

Astigarragako Udala
Beterriko Merkataritza Mahaia
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
Lokal jabeak
Dagoeneko establezimendu bat izanik edo irekitzeko interesa izanik, lokal
hutsen erabilerarako interesa duten merkatariak

41.

2.1.3.

Astigarragako lokalen irekiera, eraberritzea eta
funtzionamendua erregulatzeko Udal Ordenantza bat
prestatzea
Astigarragako MIPBren diagnostiko atalean jaso bezala, herriko
merkatari eta ostalariek Astigarragan establezimendu berrien irekiera
erregulatzeko beharra ikusten dute. Horretarako lokalen irekiera,
eraberritzea eta funtzionamendua erregulatzeko Udal Ordenantza
bat onartzea planteatzen da. Udal Ordenantza hori Astigarragako
merkatari eta ostalariekin adostutakoa izango da, eta bere
aplikaziorako neurriak hartuko dira. Udal Ordenantza horretan,
zuzenean edo zeharka, ondorengoak alderdiak landuko lirateke:


AZALPENA

Establezimendu berrien irekieraren inguruko araudia; egungo
prozedura administratiboa arintzea helburu izanik.



Establezimenduen kanpo nahiz barnealdea eraberritzeko
lanak egiteko obra baimenen inguruko araudia.



Helburu ezberdinekin egiten den espazio publikoaren
erabilera erregulatzeko araudia (terrazak, produktuaren
erakusketa kalean...).



Ibilgailuen karga eta deskargarako araudia: sektorearen
beharretara egokitu araudi hori, merkatari eta ostalarien
jarduera ahalik eta gutxien oztopatzeko.

Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA
AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

2015

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

Udalaren baliabide tekniko
eta pertsonal propioak
‐

Astigarragako
Udala

» Astigarragako Udala
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)

42.

2.2. PROPOSAMENA. Astigarragako merkataritza eta ostalaritza
paisaian eragiteko neurriak hartzea
PLANTEAMENDUA:
Astigarragako eremu komertzialaren erakargarritasunean eragitea proposatzen da.
Eszenatoki komertzialaren itxura eta estetikak gero eta garrantzia handiagoa duela
atzematen da, eta erosketak egiteko eremua txukuna eta erakargarria izateko neurriak
hartu beharra dago. Horregatik, Astigarragako merkataritza eta ostalaritza paisaian eragiteko
neurriak hartzea proposatzen da.
Astigarragako MIPBaren baitan egindako diagnostikoan, establezimenduetako arduradunek
Astigarragako establezimenduen erakargarritasunari 7,06 puntuko balorazioa eman zioten,
eta herri guneko espazio publikoaren erakargarritasunari berriz,

6,72 puntukoa. Herri

gunean hutsik dauden lokalen kontserbazio eta irudia alderdi guztien artean baloraziorik
baxuena lortu zuena izan zen: 5,07 puntukoa.
Astigarragako erosketa arduradunei galdetuta bestalde, Astigarragatik kanpo erosterakoan
10 erosketa arduradunetatik 8k baino gehiagok asko edo nahikoa baloratzen dute
komertzioek duten irudia eta itxura.
Beraz, herritarrek erosketak egitean baloratzen duten alderdi bat izanik, bertan eragiteko
beharra dagoela ondoriozta daiteke.
Proposamen honen baitan biltzen diren ekintzek Astigarragako merkataritza eta ostalaritza
paisaia, eta beraz hiri paisaia ere, erakargarriagoa egitea dute helburu, besteak beste alderdi
hauengan eragingo delarik:


Merkataritza eta ostalaritza eremuan kokatzen diren eraikinetako fatxadak



Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduen kanpo irudia edo
estetika



Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduen barne irudia edo
estetika



Merkataritza eta ostalaritza paisaian kokatzen diren hirigintza elementuen
bateratzea

43.

2.2.1.

Merkataritza eta ostalaritza establezimenduak kokatzen diren
eraikinetako fatxadetan eta lokal hutsen irudian eragiteko
programa bat martxan jartzea
Establezimenduak kokatzen diren eraikinetako behe solairuetako
fatxaden txukuntze eta berriztatze lan bat egiteko beharra dago
Astigarragan. Batez ere Erdialdea bezala ezagutzen den eta
merkataritza eremu oso garrantzitsua den zonaldean: Pelotari kalea,
Kale Nagusia, Galtzaur kalea eta Donostia ibilbideak inguratzen duen
eremuan. Eremu honetan kokatzen dira gainera herritarren bilgune
diren plazak ere (Sagardo Plaza eta Barandiaran Plaza) eta bertan
zenbait fatxadatako hormen egoerak ez du paisaia erakargarria izaten
laguntzen.

AZALPENA

Ekintza honekin herri merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu
establezimenduak kokatzen diren eremuan kaltetuak dauden behe
solairuetako fatxadak berriztatzeko lehentasunak finkatuko dira, eta
berriztatze horiek aurrera eramateko neurriak hartuko dira.
Astigarragako merkataritza eta ostalaritza eremuan kokatzen diren
lokal hutsek duten irudian eragin beharra dagoela ere sumatu da,
horiek

hiri

paisaian

duten

eragin

kaltegarria

murrizteko

helburuarekin. Lokal huts askotako erakusleihoen egoerak ez du
laguntzen

eremua

erakargarriago

egiten

(estalita

dauden

erakusleihoak, pintadak...). Inoiz establezimendu izan ez diren
lokaletan eragiteak ere ingurunearen paisaiaren hobekuntzan
lagunduko lukeela uste da (margotu gabeko adreiluzko hormak...).

44.

Lokal huts horien irudian eragiteko Udalak programa bat martxan
jartzea proposatzen da.

Lokal hutsen irudian eragiteko programa horren baitan, lokal
hutsetako erakusleiho eta fatxadak apaintzea proposatzen da.
Apaindura horien helburua bikoitza litzateke:


Astigarragako merkataritza eta ostalaritza eremuko paisaia
erakargarriagoa egitea



Apaindura

horien

bidez

herriko

merkataritza

eta

ostalaritzaren sustapena egitea
Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

11.600,00 €

AURREKONTUA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Lokal hutsetako jabeak
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Eusko Jaurlaritza

45.

2.2.2.

Merkataritza eta ostalaritza gunearen tratamendu estetikoa
bateratu eta komertzioen presentzia indartzeko neurriak
hartzea
Astigarragako

merkataritza

erakargarriagoa

egiteko

eta

ostalaritza

eremuaren

gunearen

tratamendu

paisaia
estetikoa

bateratzea proposatzen da; hau da, merkataritza eta ostalaritza
apaingarri edo panelen estetika komun bat erabiliz, kaleen izaera
komertziala indartzea eta komertzioek presentzia maila altuagoa
izatea lortu nahi da. Bisitarien atentzioa eta arreta erakartzea ere
lortu nahi da.
Horretarako,

merkataritza

eta

ostalaritza

establezimenduen

kanpoaldean errotulu edo panel erakargarriak jarriko dira; panel
AZALPENA

horiek irudi edo estetika bateratua izango dute, eta ahal den
neurrian, herriarekiko lotura izatea egokia litzateke, gainera.

Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

7.800,00 €

AURREKONTUA

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Astigarragako merkatari eta ostalariak
» Eusko Jaurlaritza

46.

2.2.3.

Merkataritza paisaian eragin zuzena duten erakusleihoen
irudian eragiteko ekintzak
Urteko

une

jakinetan

herriko

merkatari

establezimenduen

erakusleihoak saritzeko programa bat abian jartzea proposatzen da
ekintza honekin. Bezeroak erakartzeko erakusleihoak funtsezko
elementuak direla kontsideratzen da, eta Astigarragako merkataritza
gunean garrantzia gehiago izan behar lukete.
Hori horrela izanik, urte sasoi jakinetan (Gabon garaian, adibidez)
herriko komertzioak beraien erakusleihoak apaintzera animatzeko
sariketa bereziak antolatzea planteatzen da, Astiko Merkatari eta
Ostalari Elkartearekin elkarlanean.
AZALPENA

Ekintza honi loturik gainera, herriko merkatariei erakusleihoen
apaintze lanetan trebatzeko ikastaroak eskaintzea ere aukera bat da
(4.1.2. ekintzaren barnean txertatuko litzateke eskaintza hori).

Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5

Baxua

4

3

2016

2

1

2017

2.800,00 €

AURREKONTUA

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalari Elkartea
» Beterriko Merkataritza Biziberritzeko Bulegoa
» Prestakuntza ikastaroak eskaintzen dituen enpresa

47.

2.3. PROPOSAMENA. Astigarragako merkataritza dotazioa hobetu
eta indartzea
PLANTEAMENDUA:
Astigarragako erdiguneko merkataritza suspertu nahi bada, beharrezkoa da herri guneak
egun duena baino dotazio komertzial zabalagoa izatea. Astigarragako egungo
merkataritza eskaintza nahiko mugatua dela esan daiteke, horrek Astigarragatik beste
herrietara ihes komertzial handia egotea eragiten duelarik.
Astigarragako MIPBaren diagnostikoan jaso bezala, 26 dira Astigarragako herri gunean
kokatzen diren txikizkako establezimenduak: 6 saltoki ez berezitu (autozerbitzuak,
supermerkatuak...), 10 elikagai eta tabako denda eta bestelako 10 txikizkako
establezimendu (botika, arropa denda, oinetakoak...). Establezimenduetako arduradunei
Astigarragako egoeraz galdetuta gainera, herriko komertzioen eta eskaintzen dituzten
produktuen gama eta aniztasuna, alderdi ezberdinen artean baxuen baloratutako
alderdien artean kokatzen da (5,92ko puntuazioarekin). Gainera, arduradun horiek ere
Udalari establezimendu berrien irekiera erregulatzeko eskatzen diote, batez ere falta diren
komertzio moten irekiera erraztuz.
Egoera hori izanik, proposamen honetan biltzen diren ekintzek ondorengo helburuak
lortzen lagunduko dute:


Komertzio guztien artean, gutxieneko merkataritza eta ostalaritza
eskaintza bat ziurtatzea herritarrei eta kanpoko bezeroei ere.



Traktore
efektua
eragiten
duten
eskaintza
komertzialeko
establezimenduak
indartzea
(belaunaldi
erreleboa
ziurtatuz,
eraberritzerako laguntzak emanez...)



Herri gunean kokatutako jarduera ekonomikoari eusteko ahalegina egitea.

48.

2.3.1.

Irekitzen diren establezimendu berriak Astigarragako
merkataritza dotazioan dauden hutsuneak betetzeko
jarduerekin izateko neurriak hartzea
Astigarragatik beste herrietara ematen den ihes komertzialaren
eragina gutxitzeko, egun Astigarragan egiten den eskaintza
komertziala zabaltzea beharrezkoa da.
MIPBaren diagnostiko fasean ikusi den bezala, Astigarragako
herritarrek erosketa maiztasun altukoak diren zenbait produktu mota
herritik kanpora erosteko ohitura dute: janari sekoa erosterakoan
kanpoko hipermerkatuetara joaten direnak herriko supermerkatu
edo autozerbitzuetan erosten dutenak baino gehiago dira (% 59 eta
% 54, hurrenez hurren); eta drogeria, lurrindegi edota garbitasun
produktuetan

joera

bera

ematen

da

(%

47

kanpoko

hipermerkatuetara doa eta % 34k herriko supermerkatuetan erosten
AZALPENA

ditu).

Gainera

erosketa

arduradunek

Astigarragatik

kanpo

erosterakoan produktuen gama zabala eta aniztasuna altuen baloratu
dituzten alderdien artean kokatzen da.
Ekintza honen helburua, establezimendu berrien irekieran egungo
Astigarragako merkataritza dotazioa osatzen lagunduko duten
jarduerak lehenestea da. Horretarako, Astigarragako merkataritza‐
eremuaren barruan zerbitzu‐mota berriak zabaltzen dituzten
ekintzaileentzako diru‐laguntza lerro bat irekitzea proposatzen da.
Diru‐laguntza programa horretara aurkeztutako negozio‐proiektuak,
Astigarragako Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaian
aztertuko dira eta lehentasuna duten proiektuak sustatzeko neurriak
hartu.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

2015

EPEA

8

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

6.000,00 €

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐

‐ Astigarragako Udala

ITURRIA

ERAGILEAK

9

Altua

»
»
»
»
»

Astigarragako Udala
Beterriko Merkataritza Biziberritzeko Bulegoa
Merkataritza establezimendu berriak irekitzeko prest dauden profesionalak
Astiko Merkatari eta Ostalari Elkartea
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)

49.

2.3.2.

Irekita dauden establezimenduak eraberritzeko laguntza eta
aholkularitza eskaintzeko neurriak hartzea
Establezimenduak paisaiaren erakargarritasunean inplikatu asmoz,
merkataritza

zein

ostalaritza

sektoreko

establezimenduetan

eraberritzeak egiten dituzten merkatari eta ostalariei laguntza
ematea proposatzen da, ondorengo alorretan:


Eusko

Jaurlaritzatik

merkataritza

sektorea

eraberritu/berriztatzeko sustatutako laguntza ekonomikoen
(batik bat «MEC» deituriko Merkataritza Ekipamenduak
Berriztatzeko

Laguntza

Programaren)

komunikazioa,

aholkularitza eta jarraipena egiten jarraitzea.

AZALPENA


MIPB

honen

barnean,

Astigarragako

merkataritza

eraberritzeko laguntza zehatzak eskaintzeko aukera aztertzea
(aholkularitza,

laguntza

ekonomikoa,

administratiboen

arintzea…),

Beterriko

izapide
Merkataritza

Dinamizatzeko Bulegoaren bitartez.


Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoak eskain
dezakeen aholkularitza teknikoaz baliatuta, eta banakako
komunikazio

eta

aholkularitzan

oinarritutako

sustatze‐

prozesu bat erabiliz, sektorea inplikaraztea.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

2015

EPEA

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

2016

3

2

1

2017

Establezimenduak
eraberritzeko proiektuen
araberakoa
‐ Eusko Jaurlaritza
(MEC laguntza programa)
‐ Establezimenduak

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

9

Altua

»
»
»
»
»

Astigarragako Udala
Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
Eusko Jaurlaritza
Establezimendu eraberritzeko interesa duten
ostalariak

merkatari

eta

50.

2.3.3.

Merkataritza establezimenduen belaunaldi‐erreleboa ematea
bermatzeko neurriak hartzea
Astigarragako txikizkako merkataritzako arduradunen batez besteko
adina 48 urtekoa da. Urte gutxi barru belaunaldi‐erreleboa guztiz
beharrezkoa izango da herriko merkataritza jarduerak iraun dezan.
Ekintza honekin, Astigarragako establezimenduetan (eta bereziki
txikizkako merkataritzan, behar handiagoa dagoela sumatzen delako)
belaunaldi‐errelebo hori ematen dela bermatzeko neurriak hartzen
direla ziurtatu nahi da.
Horretarako, lehendabizi 55 urtetiko gorako arduradunak dituzten
eta

AZALPENA

belaunaldi‐erreleboa

arriskuan

duten

merkataritza

establezimenduak identifikatzea proposatzen da, horietan jarduera
komertziala mantentzea posible egingo duten neurriak hartu ahal
izateko. Identifikazio lan hori eginda, Udalak baliabide edo neurriak
eskaini beharko ditu jarraitutasun hori bermatzeko:


Belaunaldi erreleborik ez duten lokalak okupatzeko laguntza
programa



Berriztatze/egokitze lanak partzialki diruz laguntzea



Lanak

egiteko

araudiaren

aplikazioa

malgutzea

eta

administrazio prozesuak arindu/lehenestea


Lokalaren alokairua partzialki finantzatzea

Oso altua

LEHENTASUNA

10

2015

EPEA

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

2016

3

2

1

2017

Establezimendu
kopuruaren arabera
‐ Eusko Jaurlaritza
(erreleborako diru‐
laguntzak)
‐ Astigarragako Udala

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

9

Altua

»
»
»
»

Astigarragako Udala
Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
Eusko Jaurlaritza
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea

51.

3. JARDUERA‐EREMUA. ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA,
OSTALARITZA ETA ZERBITZU ESTABLEZIMENDUEN
PROMOZIORAKO KOMUNIKAZIO ETA DINAMIZAZIO
SOZIOKOMERTZIALA
HELBURUAK:
 Herritar eta bezero potentzialei herriko merkataritza ezagutarazi
 Herriaren dinamikan eta bizitzan merkataritzak duen garrantziaz herritarrak
ohartarazi eta sentsibilizatu
 Bezeroen fidelizazioa lortu
 Bezero berriak herriko merkataritza eta ostalaritzara erakarri
 Merkataritzaren promozioaren eta bezeroen fidelizazioaren garrantziaz herriko
merkatari eta ostalariak ohartarazi
 Astigarragaren dinamika soziokulturalean merkataritza eta ostalaritza jarduerek
protagonismo handiagoa izan dezaten lortu
PROPOSAMENAK:
 Astigarragako merkataritza sustatu eta promozionatzea
 Bezeroaren fidelizazioa helburu duten ekintzak
 Erosketa unea bezeroari erosoago egitera bideratutako ekintzak
 Espazio publikoaren erabilera areagotzeko ekintzak

52.

3.1. PROPOSAMENA. Astigarragako merkataritza sustatu eta
promozionatzea
PLANTEAMENDUA:
Komunikazio eta promozio ekintzek gero eta indar handiago dute gizartean, merkataritza
sektorean ere ezinbesteko tresna izatera iritsi direlarik. Astigarragako barne merkataritza
(herritarrek herrian egiten dituzten erosketak) eta baita kanpotik datorren fluxua ere
indartzeko (erosketa egitera beste herrietatik Astigarragara datozenak), beharrezkoa da
herriko merkataritza sustatu eta promozionatzeko komunikazio estrategia egokiak
garatzea.
Astigarragako MIPBaren diagnostikoan bildutako informazioaren arabera, badirudi
Astigarragako merkataritzari dagokionean, asko dagoela egiteko alor honetan. Astigarragako
establezimenduetako arduradunei norberaren establezimenduaren inguruko hainbat alderdiz
galdetuta, baloraziorik baxuena jaso duen alderdia publizitate arloan, komunikazioan eta
marketinean egindako ahaleginari dagokiona izan da (6,84ko balorazioarekin). Sektoretik
bertatik ere behar hori atzematen da, beraz.
Gainera, sektoretik Udalari luzatutako eskaeren artean, Udalak berak Astigarragako herri
merkataritza indartzeko komunikazio, publizitate eta promozio jarduerak sustatzea
eskatzen da; sagardogintza eta sagardotegiekin egin den promozio lanaren parekoa herriko
merkataritzarekin eta bertako produktuekin egitea, alegia.
Proposamen honetan Astigarragako merkataritza sustatu eta promozionatzea helburu duten
ekintzak biltzen dira beraz, zehazki arlo hauek ukituko dituztenak:





Astigarragako merkataritza herrian bertan zein herritik kanpora ezagutu
arazteko kanpainak egitea
Herrian bertan eta bertako produktuak kontsumitzeari garrantzia ematea
Herriko merkataritza eta ostalaritzaren irudi bat landu eta irudi horren
erabilera egitea
Merkataritzaren presentzia areagotzearekin zerikusia duten ekintzak:
herriko ekimen edota arlo desberdinetan parte hartuz, IKTetan,
komunikabideetan...

Guzti hori lortu ahal izateko, beharrezkoa ikusten da komunikazio arloan urteko jarduera
programa bat zehaztea eta hori aurrera eramateko neurriak hartzea. Proposamen hau
aurrera eramateko eragile ezberdinen arteko koordinazio eta elkarlana funtsezkoa da, batez
ere Udala eta Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartearen artekoa (herriko merkataritza eta
ostalaritzaren promozioa Astiko Elkartearen promozio bidez egitea aurreikusten baita neurri
handi batean). Promozio ekintzak Astigarragako Udalaren agenda soziokulturalean
txertatzeko neurriak ere hartu beharko lirateke, gainera.

53.

3.1.1.

Astigarragako merkataritza eskaintza ezagutzera emateko
kanpainak egin eta horiei jarraikortasun bat ematea
Astigarragako merkataritza sustatzeko promozio kanpainak egitea
proposatzen da, eta kanpaina horiei jarraikortasun bat eman asmoz,
promozioen urteko jarduera plan bat zehaztea.
Ekintza honetan beharrezkoa da Astiko Merkatari eta Ostalarien
Elkartearen eta Astigarragako Udalaren arteko elkarlana eta lan
banaketa egitea. Elkarlan hori bideratzeko, Astigarragako Merkataritza,
Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintzan sortzea aurreikusten
dena) elementu klabea izan daiteke.
Behin promozioen egutegi edo jarduera plan bat zehaztuta, horien
eraginkortasuna ebaluatzeko adierazle batzuk definituko dira, eta
lortutako emaitzen arabera jarduera plan hori egokitu/hobetuko da.
Herriko

merkataritza

eskaintzaren

promoziorako

jarduerak

desberdinak izan daitezke:
 Herri komertzioa kalera ateratzeko azokak/egunak (sagardo
AZALPENA

eguna egiten den moduan herrian bertan ekoizten diren bestelako
produktuen egunak antolatu; outlet edo stock azokak...).
 Herriko jarduera soziokulturalean merkataritza txertatzeko
ekintzak (herriko festetan, sagardo egunean...): egungo agenda
soziokulturalean dauden ekintzen antolaketa/promozio lanetan
zein egun herrian egiten ez diren ekintza/ekitaldi berrien
antolaketan, Astiko Elkartearen presentzia areagotu.
 Herriko merkataritza eta ostalaritza gida bat prestatu eta
zabaltzea herritarren artean.
 Astigarragako merkataritzaren presentzia komunikabideetan
bermatu (aldizkakotasun bat izatea presentzia horrek).
 Teknologia berrietan (internet, sare sozialak...) Astigarragako
merkataritzaren presentzia areagotu (Udalaren web orrian,
esaterako).
Jarduera horietako batzuk, proposamen honetan biltzen diren
ondorengo ekintzetan modu zehatzagoan landu dira.

54.

3.1.1.

Astigarragako merkataritza eskaintza ezagutzera emateko
kanpainak egin eta horiei jarraikortasun bat ematea
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

EPEA

2015

2016

2017

AURREKONTUA

6.500,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

1

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
» Kanpoko aholkularitza enpresa

55.

3.1.2.

Bertako eta kalitatezko produktu eta zerbitzuen sustapen eta
promozioa
Herriko

denda

tradizionaletan

eta

bertako

produktuak

kontsumitzearen garrantziaz herritarrak jabetzea lortu nahi da ekintza
honekin.


Zabaldu

diren

kontsumo

ohitura

berrien

aurrean,

beharrezkoa da herritarrak herrian bertan ekoiztutako
produktuak kontsumitzek duen garrantziaz ohartaraztea:
herriko baserritarrek ekoizten dituzten produktuak, garaian
garaiko produktuak edota produktu ekologikoak

herrian

bertan eskuratzeko dagoen aukeraren azterketa bat egin eta
hori balioan jartzeko beharrezkoak diren kanpaina edota
programak martxan jartzea proposatzen da.
AZALPENA



Ekintza honen barnean, maiztasun jakin batekin herriko
baserritarrek ekoiztutako produktuen azoka bat antolatu
liteke, herriko merkatari ezberdinekin elkarlanean.



Establezimendu ezberdinetan herriko produktuak modu
erraz eta azkar batean identifikatu ahal izateko euskarrien
diseinu eta banaketa egitea.

Oso altua

LEHENTASUNA

10

2015

EPEA
AURREKONTUA

8

Ertaina

7

6

5

ITURRIA

»
»
»
»

Baxua

4

3

2

2016

2017

4.500,00 €

4.500,00 €

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐

ERAGILEAK

9

Altua

1

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

Astigarragako Udala
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
Herriko ekoizleak
Eusko Jaurlaritza

56.

3.1.3.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritzaren irudi
korporatiboa landu eta zabaldu
Merkataritzaren promoziorako erreferentziazkoa den irudi edo logo
bat izatea oso garrantzitsua da. Astiko Merkatari eta Ostalarien
Elkarteak duen irudi edo logoari indar gehiago ematea proposatzen da
ekintza honekin. Herritar zein kanpotarrek logo edo irudi hori herri
merkataritzarekin modu azkar batean asoziatu dezaten lortu behar da.
Horretarako, egun dagoen logoa moldatu eta inpaktu bisual eta
erakargarriagoa egitea planteatzen da ekintza honetan.

Behin irudi edo logo hori egina dagoenean, bere erabilera zabaldu
behar da herrian, besteak beste:

AZALPENA

Elkarteko kide diren establezimenduak identifikatzeko ate
edo erakusleihoetan elkartearen logoa duen eranskailua ipini



Promozio ekintza guztietan logoaren erabilera egiten dela
bermatu



Irudiaren zabalpenean lagunduko duten euskarriak kaleratu
(poltsa berrerabilgarriak, orgak, egutegiak...)



Herri‐seinaletikan Astikoren logoa integratu

57.

3.1.3.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritzaren irudi
korporatiboa landu eta zabaldu
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

7.600,00 €

AURREKONTUA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Eusko Jaurlaritza
» Komunikazio alorreko profesionalak

58.

3.1.4.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza eskaintza
ezagutarazteko gida komertziala eguneratu eta zabaldu
Herri merkataritza eta ostalaritzaren promoziorako gida‐plano bat
osatzea proposatzen da ekintza honetan. Horretarako, lehenik eta
behin

herriko

merkataritza,

ostalaritza

eta

zerbitzuetako

establezimenduen datu oinarri eguneratu bat osatu behar da. Behin
hori osatuta, Astigarragako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen
establezimenduen

gida‐planoa

intersektoriala izango da

landuko

da.

Gida‐plano

hori

gainera, herriko zerbitzu ezberdinen

eskaintza biltzeko balioko baitu (merkataritza eta ostalaritza eskaintza,
udal zerbitzuak, turismo zerbitzua...). Ondorengo edukiak izango ditu:


Herriko kaleen planoa, non herri guneko merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzu establezimenduen kokapena azalduko
den.



Planoan

agertzen

diren

establezimendu

ezberdinen

identifikazio datu nagusiak: establezimenduaren izena,
helbidea, telefonoa, web orria, helbide elektronikoa...


Astigarragako

jarduera

komertzial

eta

soziokultural

nagusien egutegia (3.1.1. ekintzan definituko dena): azokak,

AZALPENA

jaiak...


Herriko bestelako informazio gehigarria: udaleko telefono
eta web orriak, garraio publikoari buruzko informazioa,
larrialdietako telefonoak...

Osatutako gida‐plano hori herritarren artean zabaltzeko neurriak
hartuko dira:


Gida‐planoaren etxez etxeko banaketa



Astigarragako establezimendu desberdinetan gida‐planoaren
banaketa



Gida‐planoaren euskarri informatikoaren txertaketa gune
ezberdinetan (Udalaren web orria, sare sozial ezberdinetan...)

59.

3.1.4.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza eskaintza
ezagutarazteko gida komertziala eguneratu eta zabaldu
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

4.800,00 €

AURREKONTUA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
ERAGILEAK

» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Eusko Jaurlaritza
» Gida‐planoaren edizioaz arduratuko den komunikazio enpresa

60.

3.1.5.

Astigarragako merkataritzaren presentzia areagotu
komunikabide eta IKTetan
Ekintza

honen

helburua

Astigarragako

merkataritzak

tokiko

komunikabide zein informazio eta komunikazio teknologietan
presentzia

izatea

aldizkakotasun

da.

batekin

Horretarako

tokiko

Astigarragako

komunikabideetan

merkataritzari

loturiko

informazioa agertzeko adostasunak lortu beharko lirateke (Urumeako
Kronika...). Komunikazio programa bat diseinatu beharko litzateke eta
programa hori garatzeko beharrezkoak diren bitartekoak zehaztu.
Bestalde, interesgarria litzateke herriko merkataritza eta ostalaritzak
teknologia berrietan ere presentzia izatea. Alor honetan gauza
ezberdinak landu badaitezke ere, hasteko eta 3.1.4. ekintzan
planteatzen den gida‐planoa aprobetxatuz, gida‐plano hori IKTetan
txertatzeko neurriak har daitezke. Honela, Astigarragako merkataritza
eta ostalaritza gidaren App bat osatu liteke non gida‐planoaz gain
establezimendu bakoitzak eskaintzen dituen zerbitzuen deskribapen
labur bat ere agertzen den.
AZALPENA

App

horretaz

gain,

Astigarrako

merkataritza

eta

ostalaritzak

Astigarragako Udalaren web orrian presentzia izateko neurriak ere
hartu beharko lirateke, besteak beste, herri merkataritza eta
ostalaritzari dagokion atal bat irekiz gunean.
Astiko Merkatari eta Ostalarien elkarteak egun sare sozialetan duen
jarduna indartzea (https://www.facebook.com/astikoastigarraga) eta
horri jarraikortasun bat emateko neurriak hartzea ere beharrezkoa da.

61.

3.1.5.

Astigarragako merkataritzaren presentzia areagotu
komunikabide eta IKTetan
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5

Baxua

4

2016

3

2

1

2017

5.500,00 €

AURREKONTUA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
ERAGILEAK

» Eusko Jaurlaritza
» Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
» Teknologia berrien alorreko enpresa

62.

3.1.6.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza Tokiko Garapen
Programetan
Astigarragako

merkataritza

eta

ostalaritza

Tokiko

Garapen

Programetan (Astigarragaren kasuan Tokiko Agenda 21 programa dago
martxan) txertatzearen garrantzia azpimarratu nahi da ekintza
honekin. Tokiko Agenda 21aren helburua garapen iraunkorrerako
ekintza plan bat diseinatu eta inplementatzea izanik, funtsezkoa da
ingurune soziala, ekonomikoa eta ingurumenari dagokiona ondo
ezagutzea eta alderdi horiek modu egokian artikulatzea. Hor herriko
merkataritza eta ostalaritzak bere tokia izan behar duela uste da, eta
Tokiko Agenda 21ari loturiko ekintzetan inplikazioa izan behar duela.
Horretarako, Astigarragan martxan dagoen Tokiko Agenda 21aren
baitan, merkataritza eta ostalaritza ekintza berri baten bidez edo
AZALPENA

dagoeneko

martxan

daudenetan

parte

hartuz,

inplikatzea

proposatzen da.
Besteak beste, ondorengo alderdiak jorra daitezke:


Erosketak herrian bertan egiteko kontzientzia zabaldu



Erosketak

egiteko

unean

oinezko

desplazamendua

(erosketak oinez egiteko orgen zozketa/banaketa...)


Eskaintzen diren produktuen ezaugarriak nabarmendu
(eskaintzen diren produktuen jatorria, bertako produktuak
eskaintzearen garrantzia...)

Sektorearen Tokiko Garapen Programetan parte hartzea 6.1.2.
ekintzan planteatzen den Merkataritza eta Ostalaritza Mahaiaren bidez
egitean aurreikusten da.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9
2015

EPEA

Altua

8

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017
‐ Udala, Astiko eta
Mahai sektorialeko
baliabide propioekin

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

»
»
»
»

Astigarragako Udala
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
Tokiko Agenda 21eko eragileak

63.

3.2. PROPOSAMENA. Bezeroaren fidelizazioa helburu duten
ekintzak
PLANTEAMENDUA:
Bezeroen fidelizazioa lortzea oso garrantzitsua da tokiko merkataritzaren jarraikortasuna
bermatu nahi bada. Egungo kontsumo ohituren aldaketak, eta ohiko denda tradizionalak ez
diren bestelako establezimendu motetan kontsumitzeko zabaldutako ohituraren aurrean,
herriko merkataritzak dituen bezeroei eutsi edota irabazteko bezeroari zerbait gehiago
eskaini beharra dagoela atzematen da.
Astigarragan MIPBaren baitan egindako diagnostikoan gainera, sektoreko merkatarien ahotik
behin eta berriz atera den beharra da bezeroen fidelizazioarena: jendeak erosketak herrian
bertan egitea da une honetan Astigarragako merkataritzaren erronka nagusia, baina hori
hala izan dadin bezeroari zerbait gehiago eskaini behar zaiola ere argi dute gehienek.
Bezeroak ere horretaz kontziente direla esan genezake: diagnostikoan jasotako
informazioaren arabera herritik kanpora erosterakoan, eskaintza bereziak, promozioak eta
deskontuak “asko” edo “nahikoa” baloratzen baititu Astigarragako herritarren % 88k.
Arlo honetan, guztiz beharrezkoa da Astigarragako Udala Astiko Merkatari eta Ostalariarekin
elkarlanean jardutea, eta Astikok azken urteetan martxan izan dituen bezeroen
fidelizaziorako ekintzak berrartu eta horiek indartu eta berriz ere martxan jartzea
(“Bezeroaren hamabostaldia”, “deskontu‐baleak”...). Urteko fidelizazio programa bat
martxan jartzeak bezeroen fidelizazioari jarraitutasuna ematen lagunduko luke, gainera.
Bestalde, Astigarragak badu kanpotik herrirako jende fluxu jakin bat (poligonoetara lanera
datozenak, sagardotegien eraginez herrira datorren jendea...) eta kontuan hartu beharrekoa
dena. Hori dela eta, Astigarragako merkataritzak bezero potentzial horiei zerbait gehiago
eskaini behar liekeela uste da, eta hori hala izan dadin neurriak hartzea ere proposatzen da.

64.

3.2.1.

Astiko Elkartearekin batera, bezeroen fidelizaziorako txartel
bat martxan jartzeko aukerak aztertu
Erosketak herriko

komertzioetan

egin eta

herriko

zerbitzuak

erabiltzeagatik bezeroak saritzeko sistema bateratu eta informatizatu
baten beharrari aurre egiteko, bezeroen fidelizaziorako txartel bat
martxan jartzeko aukerak aztertzea, eta posible ikusiko balitz, martxan
jartzea proposatzen da ekintza honetan.
Komertzioetarako

fidelizazio‐txartelen

finantza‐erakundeen

baldintzak

sustapena

aztertu

egiten

beharko

dira,

duten
eta

Astigarragako merkataritza eta ostalaritzara hobekien egokitzen den
aukera zein den erabaki.
Bezeroen fidelizazio‐txartela, Astigarragako merkataritza, ostalaritza
eta zerbitzu establezimenduetan egindako erosketengatik puntuak
lortu eta sariak eskuratzeko aukera izateaz gain, kreditu txartel
modura ere funtziona dezakeen txartela izan daiteke. Gainera, herriko
AZALPENA

bestelako zerbitzuetarako sarbidea ere eman dezake txartel horrek,
honela merkataritza eta ostalaritzarako txartela izatetik haratago joan
eta “herriko txartel” bilakatuz (kiroldegirako sarbidea, liburutegi
zerbitzuak erabiltzeko...) : “Astigarraga Txartela” izan daiteke.

Fidelizazio‐txartelaren promozio eta komunikaziorako kanpaina bat
jarri beharko da martxan herri mailan, txartelaren jabe diren bezero
kopuru ahalik eta altuena lortzeko (komunikazio euskarri desberdinak
landu beharko lirateke: kartelak, triptikoak, prentsaurrekoak...).

65.

3.2.1.

Astiko Elkartearekin batera, bezeroen fidelizaziorako txartel
bat martxan jartzeko aukerak aztertu
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

AURREKONTUA

6

5

ITURRIA

4

3

2

2016

2017

10.000,00 €

6.500,00 €

‐ Astiko
‐ Finantza erakundea
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐

Baxua

1

‐ Astiko
‐ Finantza erakundea
‐ Astigarragako Udala

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Komertzioetako fidelizazio‐txartelen
finantza‐erakundeak
ERAGILEAK

sustapena

egiten

duten

» Astigarragako Udala
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Eusko Jaurlaritza
» Fidelizazio‐txartelaren diseinu eta promoziorako komunikazio
enpresa

66.

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jarri:
deskontu‐baleak, promozio bereziak, zozketak...
Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jartzearen
garrantzia zabaldu behar da herriko merkatarien artean. Zentzu
honetan, beharrezkoa ikusten da Astiko Merkatari eta Ostalarien
Elkarteak

martxan

zituen

bezeroen

fidelizaziorako

ekintzak

berrartzea eta horiek indartzeaz gain, ekintza berri gehiagori hasiera
ematea.
Astigarragako Udala eta Astikoren arteko elkarlanean urteko fidelizazio
ekintzen egutegi bat zehaztu liteke. Besteak beste ondorengo
hobekuntzak egitea proposatzen da:


Egiten diren ekintzen komunikazioa hobetu: Astigarragako
merkataritza eta ostalaritzako bezeroen artean ekintza horiek
ahalik eta oihartzun handiena izan dezaten, komunikazio
kanpainak

martxan

jarri:

parte

hartzen

duten

establezimenduetan kartelak, prentsan iragarkiak, Astikoren
sare sozialetan...
AZALPENA



Promozio ekintzetan parte hartzen duen establezimendu
kopurua igo



Promozio

ekintzak

herriko

dinamika

soziokulturalean

txertatzeko neurriak hartu: herriko festetan bale‐deskontuen
zozketak, afari‐bazkarien zozketak...


Astiko

Merkatari

eta

Ostalari

Elkartekoak

ez

diren

establezimenduetara ere zabaldu promozio eta eskaintza
bereziak egiteko aukera. Modu honetara, establezimendu
horien asoziazionismoa lortzeko aukerak ugaritu daitezkeela
uste baita.

67.

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jarri:
deskontu‐baleak, promozio bereziak, zozketak...
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

EPEA

2015

2016

2017

AURREKONTUA

4.300,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

1

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Eusko Jaurlaritza
» Promozioen komunikazioaz arduratuko den enpresa

68.

3.2.3.

Astigarragako ostalaritzaren eraginez herrira datozen eta
merkataritza bezero potentzialak izan daitezkeenak herrian
kontsumitu dezaten estrategiak garatu
Astigarragak sagardogintza eta sagardotegien inguruan jende multzo
handiak mugitzen ditu. Astigarragako merkataritza eta ostalaritzaren
bezero potentzial izan daiteke jende multzo hori eta herriko
merkataritza

eta

ostalaritzara

erakartzeko

ahalegina

egitea

proposatzen da ekintza honetan (“Gelditu Astigarragan!” egitasmoa,
adibidez).
Planteamendu honen baitan, herriko merkataritza eta ostalaritza
sektorea (Astiko Elkartearen bitartez) eta sagardotegien arteko
(Sagardunen bitartez, adibidez) kolaborazio bat lortu beharko da, eta
sagardotegietako bezeroak herriko merkataritza eta ostalaritzara
AZALPENA

erakartzeko sistemak aurkitu eta martxan ipini.
Deskontu sistema baten ezarpena izan liteke horren adibide: herriko
sagardotegietan kontsumitzen duten bezeroei, herriko merkataritza eta
ostalaritzan kontsumitzeko deskontu baleak eskaintzea, adibidez.
Mota honetako ekintzak martxan jartzeko promozioan herriko ahalik
eta establezimendu gehienak atxikitzea guztiz beharrezkoa da. Era
berean, ekintza hau aurrera eramateko Astigarragako turismo arloaren
kolaborazioa ere komenigarria litzatekeela uste da, kanpoko jendeari
egitea proposatzen den eskaintza hori herriko turismo eskaintzaren
barnean integratzeko (6.1.2. ekintzan aurreikusten den Merkataritza,
Ostalaritza eta Turismo Mahaiaren bitartez).
Oso altua

LEHENTASUNA

10

2015

EPEA

8

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017
3.700,00 €

AURREKONTUA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

9

Altua

»
»
»
»
»

Astigarragako Udala
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
Herriko sagardogileak (Sagardun)
Eusko Jaurlaritza

69.

3.2.4.

Poligonoetako langileak herriko merkataritza eta ostalaritzara
gerturatzeko ekintzak
Astigarragak jarduera ekonomiko altuko hainbat industria poligono
ditu: Bidebitarte, Txalaka, Zamoka eta Ubarburu poligonoak. Poligono
horietara langile multzo handiak etortzen dira lanera egunero, eta
horiek ere Astigarragako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu
establezimenduetako bezero potentzial izan daitezke. Astigarragako
sagardotegietara datorren jendearentzat planteatzen den moduan,
industria

poligonoetara

lanera

datorren

jendea

herriko

establezimenduetara erakartzeko neurriak hartzea proposatzen da.
Nolabait esatearren, bezero potentzial horiek euren erosketak eta
bestelako kontsumoak Astigarragan egin ditzaten bultza.
Herriko enpresetan lan egiten duten bezeroentzat honelako neurriak
landu daitezke:
AZALPENA



Herriko merkataritza eta ostalaritzako fidelizazio‐txartela
eskuratzeko aukera izatea



Erosketak egitera poligonoetatik herri gunera joan eta autoa
aparkatzeko erraztasunak izatea (1.1.1. ekintzan planteatzen
den aparkalekuen sistema erabiltzeko aukera izatea)



Soldataren

zati

bat

(langile

eta

enpresaren

artean

adostutakoa) 3.2.5. ekintzan planteatzen den moneta
lokalean kobratzeko aukera izatea


Zozketa/deskontu

bereziak

enpresetatik

datozen

bezeroentzat
Enpresekin hitzarmenak adostu litezke, enpresaren publizitatea
egitearen truke, beraien langileei zerbitzu horiek eskaintzeak
eragindako kostuaren zati bat beraiek finantza dezaten.

70.

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jarri:
deskontu‐baleak, promozio bereziak, zozketak...
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5

Baxua

4

3

2016

2

1

2017
4.500,00 €

AURREKONTUA

‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Astigarragako industria poligonoetako enpresak
» Eusko Jaurlaritza

71.

3.2.5.

AZALPENA

Herriko txanponaren proiektu bat martxan jartzea (moneta
lokala)
Ekintza honen helburua Astigarragatik inguruko herrietara dagoen
merkataritza fluxua gutxitu eta herriko kontsumoaren fidelizazioa
lortzea da. Kanpotik herrirako fluxua indartzeko ere balio dezake
ekintza honek, besteak beste Astigarragako poligonoetako langileek
herrian bertan kontsumitzeko neurri bat izan daitekeelarik (horretarako
enpresen eta langileen arteko akordioak egin beharko dira, soldataren
zati bat moneta lokalean ordaintzeko aukeraren ingurukoak, adibidez).
Neurri honekin, eragile ezberdinek tokiko eskaintza eta produktuekiko
duten konpromisoa indartzea lortu nahi da, eta bezeroek egiten duten
gastuaren zati baten fidelizazioa lortzea.
Astigarragako Udala, Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea eta
bazkide ez diren eta proiektuan parte hartzeko interesa duten
bestelako establezimenduen artean aztertu eta abian jartzeko
proiektua litzateke.
Proiektuaren bideragarritasuna ziurtatzen dela ikusiz gero, moneta
lokalaren ezaugarriak zehaztu (izena, formatua, balioa, erabilera‐
baldintzak...) eta bere erabilera sustatzeko komunikazio kanpaina bat
jarri beharko da martxan.
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5

Baxua

4

2016

3

2

1

2017

600,00 €
(diseinu lanak)

AURREKONTUA

‐ Astiko
‐ Astigarragako Udala
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
ERAGILEAK

» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Moneta lokalaren diseinuan parte hartuko duten sortzaileak
» Moneta lokala erabiltzeko
establezimenduak

prest

dauden

herriko

beste

72.

3.3. PROPOSAMENA. Erosketa unea bezeroari erosoago egitera
bideratutako ekintzak
PLANTEAMENDUA:
Astigarragako herritarrek, zein kanpotik datozenek, erosketak Astigarragan bertan egin
ditzaten, bezeroari erosketa ekintza erosoa suertatzea garrantzitsua da. Bezeroek ahalik eta
traba edo oztopo gutxien izan behar dituzte erosketa herrian egiterako orduan.
Astigarragara jende multzo handia etortzen da industria poligonoetara lanera. Jende hori
herriko merkataritza eta ostalaritzara erakartzeko horien erosketa unea erosoagoa egingo
duten neurriak hartzea ere aurreikusten da (besteak beste, establezimenduen ordutegia
malguagoa izatea...).
Astigarragako errealitate soziolinguistikoa kontuan izanik, erosketa ekintzak euskaraz egin
ahal izateari dagokion garrantzia eman behar zaio. Astigarragako MIPBaren baitan egindako
diagnostikoan gainera, erosketak Astigarragan egiteko alderdi baloratuenen artean kokatzen
da euskaraz komunikatzeko erraztasuna izatea (% 65ek asko edo nahikoa baloratu duen
alderdia izan da). Hori horrela izanik, euskarazko merkataritza eta ostalaritza bultzatzeko
neurriak hartu beharra ere azpimarratu nahi da proposamen honetan.
Eta azkenik, bezeroarentzat erosketak egiteko garaian lagungarriak izan daitezkeen bestelako
zerbitzu eskaintzaren sustapena egin beharra azpimarratu nahi da. Astigarragako herritarrek
herrian erosketak egiterako garaian balorazio altua eman ez arren, Astigarragatik kanpora
erosketak egitera joaterako orduan nahiko modu altuan baloratzen dituzten zerbitzuak dira,
besteak beste: kreditu txartelarekin ordaintzeko erraztasuna izatea (Astigarragako
merkataritza establezimenduen % 42k ez du zerbitzu hori eskaintzen), itzulitako erosketen
dirua berreskuratzeko erraztasuna izatea (merkataritza establezimenduen % 30ek ez du
aukera hori eskaintzen) edota salmenta ondorengo zerbitzuak izatea (erosketa etxera
eramatea – merkataritza establezimenduen % 46k ez dut zerbitzu hori eskaintzen‐,
instalazioa...). Hori dela eta, herriko merkatariak zerbitzu horien garrantziaz kontzientziatu
beharra dagoela uste da.

73.

3.3.1.

Behar espezifikoak dituzten bezero eta ohitura berrietara
ordutegiak egokitu
Erosketa ohiturak eta ordutegiak azken urteotan aldatu egin direla
kontuan hartuta, Astigarragako merkataritza eskaintzaren ordutegiaren
azterketa bat egitea proposatzen da neurri honetan.
Egokitzapen honetan kontuan hartu beharrekoak dira industria
poligonoetako bezero potentzialak ere. Proposamenaren hasieran
adierazi bezala, asko dira Astigarragako Bidebitarte, Txalaka, Zamoka
edo Ubarburu industria poligonoetan lan egiten duten langileak. Horiek

AZALPENA

Astigarragako merkataritzara gerturatzeko ahaleginean, besteak beste
herriko merkataritzak bezero potentzial horien beharretara egokitu
behar duela atzematen da.
Hori guztia kontuan izanik, jarduera adar bakoitzaren ordutegiak
zeintzuk diren aztertu eta bezeroen behar eta ohitura berrietara ahalik
eta modu erraz eta eraginkorrenean egokitzeko ahalegina egitea
planteatzen da (eguerdian ez itxiz edo ixteko ordua atzeratuz; uda
garaian arratsaldetako ordutegia atzeratuz...).
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017
‐ Mahai sektorialean
ordezkatuak dauden
eragileen baliabide
propioekin

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

» Astigarragako Udala
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea

74.

3.3.2.

Euskarazko merkataritza eta ostalaritza komunikazioa
bultzatzeko neurriak hartu
Euskarazko merkataritza eta ostalaritza komunikazioa bultzatu eta
horrekin bezeroak erakarri eta fidelizatzeko neurri ezberdinak hartzea
planteatzen da ekintza honetan:


Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilerak duen
garrantziaz eragile ezberdinak jabetu eta euskararen
sustapenean inplikatu: Udala, Astiko Elkartea, merkatari eta
ostalariak, bezeroak...



Astigarragako merkataritza eta ostalaritzan euskararen
erabilera zein den aztertu eta erabilera hori indartu eta
areagotzeko neurriak hartu.



Herriko

merkatari

eta

ostalariei

euren

negozioetan

euskararen erabilera areagotzeko erabilgarri dauden tresnen
berri eman: adibidez, “Buruntzaldea euskaraz” web orrian
dagoen material eta zerbitzu eskaintza ezagutzera eman...
AZALPENA



Herritarrek herriko merkataritza eta ostalaritzan euskara
gehiago erabiltzera bideratutako kanpainak antolatu.

Ekintzaren eraginkortasuna aztertuko da aldizkakotasun batekin eta
horretarako diseinatuko diren adierazle espezifikoekin.
Merkatari eta ostalarien euskara ezagutzan eta erabileran eragiteko
gainera, sektoreko profesionalei bideratutako euskara ikastaroak
antolatzea ere aurreikusten da (4.1.2. ekintzan txertatuta); horretarako
Astigarragako Udala eta herriko euskaltegiekin akordioak eginez.

75.

3.3.2.

Euskarazko merkataritza eta ostalaritza komunikazioa
bultzatzeko neurriak hartu
Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017
5.500,00 €

AURREKONTUA

‐ Astigarragako Udala
‐ Eusko Jaurlaritza (ESEP
diru‐laguntza).

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Astigarragako euskaltegiak
» Eusko Jaurlaritza

76.

3.3.3.

Bezeroei zuzendutako merkataritza zerbitzuak
Bezeroei eskainitako hainbat zerbitzu komertzial definitu eta
antolatzea proposatzen da. MIPBaren diagnostiko fasean Astigarragako
establezimenduetan zerbitzu eskaintzari dagokionean zenbait hutsune
daudela atzeman da, eta ekintza honetan hutsune horiek betetzeko
neurriak hartzea proposatzen da, bezeroen erosketa unearekiko
asebetetzea handitu asmoz:


Erosketak kreditu txartel bidez ordaintzeko aukera ahalik
eta Astigarragako establezimendu gehienetara zabaltzea:
Fidelizazio txartela bera, kreditu txartela ere izateko
bideragarritasun

maila

aztertzea

proposatzen

da.

Horretarako, Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea,
Astigarragako

Udala

eta

finantza

erakundeen

arteko

elkarlana bideratu beharko litzateke.
AZALPENA



Etxez‐etxeko banaketa zerbitzua antolatzea: kontsumo
ohitura berriak txertatzen joan diren heinean, gero eta
zabalduagoa dago erosketak etxean bertan jasotzeko ohitura.
Hori

horrela

izanik,

Astigarragako

establezimendu

ezberdinetan egindako erosketak etxean bertan jaso ahal
izateko banaketa sistema bat abian jartzea bideragarria izan
ote daitekeen aztertzea proposatzen da. Sistema horren
ezarpena gainera oso erosoa litzateke adineko bezeroentzat,
mugikortasun arazoak dituzte pertsonentzat, ibilgailua
erabiltzeko zailtasunak dituzten pertsonentzat, bolumen
handiko erosketak garraiatzea zaila suertatzen zaienentzat...


Bezerori erosketa osteko zerbitzuak eskaintzeko garrantziaz
jabetu merkatariak. Besteak beste, erositakoarekin gustura
geratzen ez den bezeroari dirua itzultzeko

aukerak

eskaintzea.

77.

3.3.3.

Bezeroei zuzendutako merkataritza zerbitzuak
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

EPEA

2015

2016

2017

AURREKONTUA

4.200,00 €

3.400,00 €

3.400,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

1

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Finantza erakundeak

78.

3.4. PROPOSAMENA. Espazio publikoaren erabilera areagotzeko
ekintzak
PLANTEAMENDUA:
Astigarragako merkataritza eta ostalaritza herriaren dinamika soziokulturalean txertatzeko
beharra dagoela atzeman da. Gainera, bertako merkatari eta ostalarien eskaria ere bada hori,
eta dinamika horrek indartzeko beharra duela ere adierazi dute. “Lo‐hiria” izatetik haratago
joateko beharrezkotzat jotzen da herri giroa suspertu eta jendea kalera atera araztea; gainera
MIPBaren

baitan

establezimenduetako

arduradunek

Udalari

egindako

eskaera

errepikatuenetakoa da.
Aisialdia herritik kanpo igarotzeko ohitura oso barneratua dago herrian, bereziki biztanleria
gazteenaren eta herrian bizitzen urte gutxien daramatzatenen artean. Herritarrek gainera,
asteburuetako herriko aisialdi eta denbora libreko eskaintza mugatua dela adierazi dute eta
animazio komertzialerako jarduera gutxi antolatzen dela.
Egoera hori izanik, beharrezkoa ikusten da:


Herriko merkataritza eta ostalaritza herriko dinamika soziokulturalean
integratzea, herritarrei egiten zaien eskaintza ahalik eta osatuena izan
dadin.



Dinamika hori herriko zonalde ezberdinetara zabaltzea, dinamizazio ekintza
guztiak herri gunean lokalizatu ez daitezen eta horrela, gune ezberdinetako
merkatari eta ostalariak dinamika horretaz balia daitezen.



Herritarrak kalera atera daitezen sustatu eta oinezko erosketak
promozionatu. Oinezko desplazamenduekin establezimenduetara sartzeko
aukerak areagotzen baitira eta gainera garapen jasangarriari laguntzen dion
desplazamendu mota da.

79.

3.4.1.

Herriko beste eragileekin batera elkarlanean Astigarragako
jarduera soziokulturala dinamizatu merkataritza eta
ostalaritza bertan integratuz
Astigarragako

Udalaren

jarduera

soziokulturalean

eta

Astiko

Elkartearen bitartez, herriko merkataritza eta ostalaritza integratzea
lortu nahi da. Hori lortu ahal izateko, Astigarragako Udaleko Kultura
AZALPENA

Sailarekin elkarlanean aritu beharko da, herriko kultur agendan
sektoreak egin lezakeen ekarpena zein den zehazteko. Bi aldeen arteko
hartu emanak jarraitutasun bat izatea planteatzen da, eta sektoreak
(eta

bereziki

Astiko

Elkarteak)

dinamika

soziokulturalari

egin

diezaiokeen ekarpena urteko jarduera planean txertatu.
Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

2015

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017
4.600,00 €

AURREKONTUA

‐ Astiko.
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala – Kultura Saila
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Eusko Jaurlaritza

80.

3.4.2.

Ostalaritza eta merkataritza eskaintza kalera atera
Espazio publikoaren erabilera helburu duen proposamen honen baitan,
herriko ostalaritza eta merkataritza eskaintza kalera ateratzea
proposatzen da. Horretarako, dagoeneko antolatzen diren zenbait
egunetan, “Sagardo eguna” esaterako, herriko ostalaritza eta
merkataritzak presentzia izatea lortu behar da: besteak beste,
establezimendu ezberdinetako produktuak erakutsi/saltzeko postuak
ipiniz, Astiko Elkartea ezagutzera emateko informazio gunea ipiniz...
Bestalde, sektorearen ekimenekoak diren ekintza berriak antolatzea
ere, produktu zehatzen azoka bereziak (3.1.2. ekintzan aipatutako
bertan ekoitzitako produktuen azoka, esaterako) edota “stock” edo

AZALPENA

“outlet” azokak egitea aurreikusten da.
Antolatutako ekintza berri horiek herriko agenda soziokulturalean
txertatzeko neurriak hartuko dira, gainera. Eta horien eragina neurtu
ahal izateko adierazleak definituko dira.

Oso altua

LEHENTASUNA
EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

4

3

2

1

2017
4.600,00 €

AURREKONTUA

‐ Astiko.
‐ Eusko Jaurlaritza
(Hirigune)
‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

Baxua

» Astigarragako Udala
» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea

81.

3.4.3.

Herritarrengan oinezko erosketak sustatzeko kanpainak
martxan jarri
Ekintza honen helburua herritarren oinez desplazatzeko ohituretan
eragitea da. Astigarragako eremu komertzialak dituen dimentsioak
oinezko desplazamenduetarako egokiak dira, eta Astigarragako
eskaintza komertzialari balioa ematen lagunduko dio oinezkoen
mugikortasuna sustatzeak, erosketa egiteko garaian kotxeak duen gero

AZALPENA

eta garrantzia handiagoa murriztuko litzateke, eta merkataritza
eremuan modu lasaiagoan mugitzeko aukera egongo litzateke.
Ekintza hau Astigarragako Tokiko Agenda 21ekin koordinatuta egin
beharko litzateke eta baita mugikortasun jasangarria eta ohitura
osasuntsuak sustatzen dituzten eragileen laguntzarekin ere (Udala,
ikastetxea...).
Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017
3.500,00 €

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐

‐ Astiko.
‐ Astigarragako Udala

ITURRIA

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Tokiko Agenda 21

82.

4. JARDUERA‐EREMUA. SEKTOREKO PROFESIONALEN
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA ETA BERRIKUNTZA

HELBURUAK:
 Astigarragako

merkataritza,

ostalaritza

eta

zerbitzu

establezimenduetako

profesionalak bezeroari arreta hobeago bat eskaini eta eskaintza gero eta
lehiakorrago bat egiteko, etengabeko prestakuntza eta berrikuntzak duen
garrantziaz ohartaraztea.
 Astigarragako establezimenduetako profesionalek prestakuntza eta berrikuntzaren
alorrean dituzten beharrak identifikatu eta horiei ahalik eta modu eraginkorrenean
erantzutea.
 Merkatari eta ostalarien prestakuntza eta berrikuntzari jarraikortasuna emateko
neurriak hartzea.

PROPOSAMENAK:
 Sektoreko profesionalen prestakuntza eta berrikuntza

83.

4.1. PROPOSAMENA. Sektoreko profesionalen prestakuntza eta
berrikuntza
PLANTEAMENDUA:
Proposamen

honekin

Astigarragako

merkataritza,

ostalaritza

eta

zerbitzu

establezimenduetako profesionalen etengabeko prestakuntza eta berrikuntzan eragin nahi
da. Talde eta enpresa handiek profesionalen etengabeko prestakuntzarako plan espezifikoak
badituzte: produktuen aurkezpen moduari buruzko estrategiak adibidez (mostradoreak,
argiztapena…)
establezimendu

edo

bezeroa

txikietako

atenditzeko
profesionalek

modu

eta

zailtasun

estrategiei
handiak

buruzkoak.

dituzte

Aldiz

etengabeko

prestakuntzarako kate horretan sartuak egoteko (ordutegia, motibazio ahula, ikastaroen
erakargarritasun maila baxua,…). Hala ere, eta zailtasunak zailtasun, etengabeko
prestakuntza eta berrikuntzaren alorrean Astigarragako merkatari eta ostalariak sartzeko
ahalegina egitea ezinbestekoa da. Horretarako aukerarik egokiena, Beterriko Merkataritza
Dinamizatzeko Bulegoaren bitartez antola daitezkeen ikastaroena da.
Hori lortu asmoz, proposamen honetan honako alderdiak landuko dira:


Astigarragako merkatari, ostalari eta zerbitzu establezimenduetako
arduradunak etengabeko prestakuntza eta formazioaren garrantziaz
sentsibilizatu.



Formazio eskaintza sektoreko profesionalen beharretara egokitua izan
dadin saiatu.



Formazio ekintzen ebaluazio jarraitua eta sistematikoa egin ahal izateko
neurriak hartu, formazio eskaintza horren alderdi positiboak eta hobetu
beharrekoak zeintzuk diren zehazte aldera.

Bestalde, eta bere ezarpenetik ia bi urte pasa badira ere, MIPBaren diagnostikoan herriko
merkatari eta ostalarien artean oraindik ere atez ateko zabor bilketaren inguruan kezkarik
badagoela atzeman da. Gai hori sektoreko profesionalengan kezka iturri dela ikusita, gaiaren
inguruko sentsibilizazio eta formakuntza jasotzen dituen ekintza bat ere txertatzen da
proposamen honen baitan.

84.

4.1.1.

Merkataritza eta ostalaritza sektoreko profesionalei
zuzenduriko informazio eta sentsibilizazio saioak
Sektoreko profesionalak berrikuntza eta prestakuntzak negozioaren
bilakaeran duen eragin positiboaz sentsibilizatu eta kontzientziatzeko
neurriak hartuko dira ekintza honekin:


Sektorean

esperientzia

duten

pertsonen

eskutik,

interesgarriak gertatzen diren gaien inguruan sentsibilizazio
ekintzak programatzea.

AZALPENA

Prestakuntza

eskaintzeko

egokienak

izan

daitezkeen

formatuak zehaztea, Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko
Bulegoaren

bitartez:

ikastaroak,

hitzaldiak,

mahai‐

inguruak….


Antolatutako formazio‐sentsibilizazio ekintzen komunikazio
pertsonalizatua eskaintzea, batik bat jarduera formatiboetan
gutxien inplikatzen diren establezimenduei:

komunikazio

pertsonal zuzena, posta bidezko komunikazioa, sms, e‐posta.

Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

EPEA

2015

2016

2017

AURREKONTUA

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
‐ Astigarragako Udala

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
‐ Astigarragako Udala

1

‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
‐ Astigarragako Udala

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
ERAGILEAK

» KZ gunea
» Komertzioaren inguruko formazioaz arduratzen diren enpresak
» Eusko Jaurlaritza

85.

4.1.2.

Zabor bilketaren inguruko informazio eta sentsibilizazio lan
bat merkatariei zuzendutakoa
Atez ateko zabor bilketaren inguruko informazio eta sentsibilizazio lan
bat egitea proposatzen da. Sistemaren ezarpenetik ia bi urte igaro
arren, herriko merkatari eta ostalarien artean oraindik kezka sortzen
duen gaia dela atzeman da. Hori dela eta, gaiaren inguruko zalantzak,
kexak, iradokizunak... bildu ahal izateko, gaian adituak diren Udaleko
ordezkari (Atez ate informazio bulegoko teknikariak...) eta herriko

AZALPENA

merkatari eta ostalarien artean gaiaz hitz egiteko topagune izan
daitezkeen bilera, ziklo edo ikastaroak antolatzea proposatzen da.

Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA
AURREKONTUA

10

9

Altua

8

2015

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

2016

3

2

1

2017

Mahai sektorialeko
baliabide propioekin

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astigarragako Udala (Atez ate informazio bulegoa)
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoko Mahaia

86.

5. JARDUERA‐EREMUA. ASTIGARRAGAKO MERKATARITZA ETA
OSTALARITZA ASOZIAZIONISMOA SUSTATU ETA BULTZATU
HELBURUAK:
 Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea biziberritzea.
 Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkarteko bazkide diren merkatari eta ostalarien
elkartearekiko eta asoziazionismoarekiko interesa berpiztu.
 Elkarteak herriko merkatari eta ostalarien ordezkaritza ahalik eta zabalena izatea:
horretarako, bazkidetza berriak egiteko kanpainak martxan jarriz eta bazkide
izateko baldintzen berrikuspen bat eginez.
 Elkartearen kudeaketa edo gestioa ahalik eta eraginkorrena izan dadin, etengabeko
aholkularitza zerbitzu bat lortu.
 Elkartearen kanpo promozioa egiteko komunikazio estrategiak garatu.
 Eskualdeko merkataritzan integratu.

PROPOSAMENAK:
 Astiko Elkartearen dinamika indartu, sektoreko profesionalen arteko elkarlana,
inplikazioa eta erantzukizun‐maila areagotuz.
 Astiko Elkartera bazkide berriak erakartzeko eta elkarteak eskaintzen dituen
zerbitzuak hobetzeko ekintzak.

87.

5.1. PROPOSAMENA. Astiko Elkartearen dinamika indartu,
sektoreko profesionalen arteko elkarlana
eta erantzukizun-maila areagotuz
PLANTEAMENDUA:
Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkarteak 2008an ekin bazion ere bere jarduerari, 2014an
jarduera hori bertan behera geratzeko erabakia hartu zuen une horretako zuzendaritzak.
MIPBaren diagnostikoaren arabera, Astigarragako establezimenduen laurdena elkarteko kide
izandakoa da inoiz. Batez ere txikizkako merkataritza eta zerbitzu establezimenduak nagusitu
izan dira elkartean; badirudi ostalaritza sektorea elkartetik urrunago geratu izan dela,
nolabait. Hala ere, eta diagnostikoan bildutako informazioaren arabera, sektoreko
profesionalen artean herrian mota honetako elkarte bat martxan izateari garrantzia ematen
zaiola ikusi da: merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduetako arduradunen ia
erdiak elkarteko kide izateko interesa agertu du (interesa laurdena baino baxuagokoa da
elkartearen zuzendaritza edo juntan parte hartzeari dagokionean). Establezimenduetako
arduradunek gainera, behin eta berriz azpimarratu dute Astigarragako komertzioa eta
ostalaritzaren onurarako, beharrezkoa dela sektorea bat eginda egotea.
Egoera hori izanik, atal honetan planteatzen den proposamenaren helburu nagusia,
sektorearen bat egite hori lortzeko Astiko Elkartearen dinamika indartzea da; horretarako,
elkarlana eta norberaren erantzukizun‐maila indartuz. Elkartearen barne dinamika
sendotzeko gainera, kanpoko eragileen laguntza eta inplikazioa ere guztiz beharrezkoa dela
atzematen da (Astigarragako Udala, Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa,
Eskualdeko Merkataritza Mahaia...).

88.

5.1.1.

Astiko Elkartea biziberritzeko sentsibilizazioa eta aholkularitza
Astiko Elkartea biziberritu eta dinamikari berriro ekiteko, elkartea
osatzen duten bazkideengan elkartearekiko eta asoziazionismoarekiko
ilusioa eta lanerako gogoa berpiztu behar dira. Elkartearen arazo
nagusienetako bat lanerako jendearen errotazio falta izaki, hori
elkartearen dinamikarako eragozpen ez izateko neurriak hartu behar
dira. Bazkideen elkartearekiko sentsibilizazioan eragiteko
elkartearen

dinamikari

berriro

ekiteko

elkarteak

eta

nolabaiteko

aholkularitza beharra duela atzematen da. Aholkularitza hori bide
ezberdinetatik lortu daitekeen arren, ekintza honetan Astiko Elkarteak
“helduleku” desberdinak izatea planteatzen da:
1. Astigarragako Udaleko merkataritza eta ostalaritza alorrerako
zerbitzu teknikoa (6.1.1. ekintzan planteatzen dena)
2. Astigarragako zerbitzu eskaintze desberdinak biltzeko eta
AZALPENA

elkarren arteko sinergiak lortzeko osatzea aurreikusten den
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintzan
planteatzen dena).
3. Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
4. Eskualdeko Merkataritza Mahaia
Modu honetara elkarteak bestelako eragileekin harreman zuzena
izateaz gain, Elkartearen zuzendaritza aldaketak elkartearen dinamikan
hainbeste ez eragitea lortu nahi da eta elkarteak une oro informazioa
eta aholkularitza trukatuko luke egitura horiekin, besteak beste
proiektu edo egitasmoen diseinurako, horien inplementazio eta
jarraipenerako, bazkideekiko komunikaziorako, bazkideen orientazio
eta aholkularitzarako, bestelako erakunde publiko eta pribatuekin
bitartekaritzarako,

dinamizazio

soziokomertzialerako,

kudeaketa

administratiborako...

89.

5.1.1.

Astiko Elkartea biziberritzeko sentsibilizazioa eta aholkularitza
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

1

EPEA

2015

2016

2017

AURREKONTUA

“6.1.1” ekintzari lotua

“6.1.1” ekintzari lotua

“6.1.1” ekintzari lotua

‐ Astigarragako Udala

‐ Astigarragako Udala

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

‐

Astigarragako Udala

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia (6.1.2. ekintza)
» Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa
» Eskualdeko Merkataritza Mahaia
» Kanpoko aholkularitza enpresa

90.

5.1.2.

Ostalaritza, eta bereziki sagardotegien, presentzia areagotu
elkartean
Herriko merkataritza eta zerbitzuen sektorea eta ostalaritzaren arteko
artikulazioa hobetzeko, ostalaritzak, eta bereziki eta herrian duten
pisuagatik,

sagardotegiek

Astiko

elkartearekin

kolaboratzea

garrantzitsua ikusten da. Sektore ezberdinen arteko sinergia eta
komunikazioa hobetuko lirateke, beraien artean dagoen distantzia
laburtuz eta harreman pertsonal eta zuzenagoak ahalbidetuz. Gainera,
AZALPENA

establezimendu ezberdinetako ordezkaritza zenbat eta altuagoa izan,
elkarteak herritarren aurrean duen izaera eta pisuak ere garrantzia
handiagoa du (bezeroei zuzendutako promozio eta fidelizazio ekintzek
eremu zabalagoa hartuko lukete eta herritik kanpoko bezeroen
fidelizaziorako aukerak ugarituko lirateke).
Ekintza honen baitan, herriko sagardotegi eta tabernen bazkidetze
kanpaina espezifiko eta bideratu bat aurrera eramatea proposatzen da.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

EPEA

2015

AURREKONTUA

Astiko Elkartea eta
Mahai Sektorialeko
baliabide propioak

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

2016

3

2

1

2017

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
ERAGILEAK

» Sagardun Partzuergoa
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismoko Mahaia

91.

5.2. PROPOSAMENA. Astiko Elkartera bazkide berriak erakartzeko
eta elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak
hobetzeko ekintzak
PLANTEAMENDUA:
Astiko Elkartearen asoziazionismo maila oso handia ez dela ondoriozta daiteke MIPBaren
diagnostiko faseko emaitzen arabera: herriko establezimenduen laurdena baino gutxiago izan
da inoiz Astiko Elkarteko bazkide. Hala ere, merkatarien erdia baino gehiagorentzat
elkartearen jarduna garrantzitsua izanik eta ia erdiak elkarteko kide izateko interesa agertu
duelarik, bazkidetze berrien kanpaina bat abian jarri beharra dagoela pertzibitzen da.
Bazkidetze kanpaina martxan jarri aurretik ordea, elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuen
berrikuspen bat egitea proposatzen da, eta baita bazkidetze balditzen azterketa bat ere
(kuotak, zuzendaritzan parte hartzea...).

92.

5.2.1.

Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak indartu eta bazkide
berriak lortzeko kanpainak egin
Astiko Elkartera bazkide berriak erakarri eta lehendik daudenen
bazkidetzea sendotzeko, elkarte gisa eskaintzen diren zerbitzuen
zerrenda zein den zehaztea eta zerbitzu eskaintza hori osatzea
planteatzen da. Horretarako kontuan hartu beharko dira, Beterriko
Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoaren zerbitzuak eta Astigarragako
Udalak elkarteari eskaini beharreko laguntza teknikoa (bere baliabide
propioekin edo kanpoko aholkularitza baten bitartez).
Elkarteko bazkideei merkataritza aholkularitzari loturiko zerbitzu‐sorta
eskaintzea proposatzen da: merkataritzarekin lotutako araudia,
udalarekin, eta oro har, administrazioarekin gai burokratiko eta
administratiboetan bitartekaritza eta laguntza eskaintzea, orientazio
komertziala, prestakuntza, IKTak ezartzeko aholkularitza zerbitzua
(web, salmentan elektronikoa...).
Elkarteak eskaintzen duen zerbitzu‐sorta eguneratzearekin batera, eta

AZALPENA

elkarteak bere funtzionamendu dinamikan izan duen bilakaera, egungo
egoera eta etorkizunean garatzea aurreikusitako proiektuen garrantzia
aintzat hartuta, bazkidetze baldintzak aurreikuspen horietara egokituko
dira: besteak beste, bazkideen kuotak, zuzendaritza batzordearen
txandakatzea...
Jarraian, bazkide berriak egiteko kanpaina bat martxan jartzea
proposatzen da. Kanpaina hori Astigarragako merkataritza, ostalaritza
eta zerbitzu establezimendu guztietara zabalduko da, lortutako bazkide
berri kopurua ahalik eta altuena izan dadin. Ahalegin berezia egingo da
Astigarraga herri gunean kokatuak dauden establezimenduekin eta
jarduera adar guztietako establezimenduen gutxieneko bat Astiko
Elkartean ordezkatua egon dadin.
Kanpaina horretarako beharrezko euskarri komunikatiboak prestatuko
dira (kartelak, eskuorriak...) eta establezimenduz establezimenduko
bisita bidezko lan komertziala egiteko giza baliabideak kontratatuko
dira.

93.

5.2.1.

Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak indartu eta bazkide
berriak lortzeko kanpainak egin
Oso altua

LEHENTASUNA

EPEA

AURREKONTUA

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

2015
‐ Astiko elkartearen
baliabide propioak eta
Astigarragako Udalak
eskainitako laguntza
teknikoa
‐ 4.500 € (bazkidetze
kanpaina)
‐ Astiko
‐ Eusko Jaurlaritza
‐ Astigarragako Udala

6

5
2016

‐ Astiko elkartearen
baliabide propioak eta
Astigarragako Udalak
eskainitako laguntza
teknikoa

Baxua

4

3

2

1

2017
‐ Astiko elkartearen
baliabide propioak eta
Astigarragako Udalak
eskainitako laguntza
teknikoa

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
ERAGILEAK

» Astigarragako Udala
» Eusko Jaurlaritza

94.

6. JARDUERA‐EREMUA. ERAGILE EZBERDINEN
SENTSIBILIZAZIO ETA INPLIKAZIOA
HELBURUAK:
 Biziberritze soziokomertziala helburu hartuta, lankidetza publiko‐pribatua behar
bezala antolatu eta planifikatu: dinamikoagoa eta inplikatzaileagoa izango den
elkarlanerako dinamika berri bat abiarazi.
 Lankidetza eta elkarlan hori lortu ahal izateko egitura teknikoak garatu.
 Astigarragako merkataritza eta ostalaritza sektorearen egoeraren berri eman,
Merkataritza Indarberritzeko Plangintza Berezia komunikatuz eta egoera
horretatik abiatuta definitutako plangintzaren kudeaketa eta jarraipenean,
zuzenean eta zeharka, eragiten duten eragile pribatu nahiz publikoak antolatzea,
artikulatzea eta planifikatzea.

PROPOSAMENAK:
 Eragile publiko eta pribatuen arteko artikulazioa lortzeko ekintzak
 Astigarragako MIPBaren komunikazio eta dinamizazioarekin loturiko ekintzak

95.

6.1. PROPOSAMENA. Eragile publiko eta pribatuen arteko
artikulazioa lortzeko ekintzak
PLANTEAMENDUA:
Astigarragako herri guneko merkataritza eta ostalaritzaren hutsune eta zailtasunak gainditu,
eta merkataritza eta ostalaritza indartzeko merkatariek ikusten dituzten aukerak eta
egindako proposamen eta eskaeren artean, Astigarragako Udala eta sektorearen arteko
artikulazioan eragin beharrekoak nagusitzen dira. Astigarragako merkatariek sektorearekiko
gertutasuna erakusten duen erakundea izatea eskatzen diote Udalari: herriko merkataritza
eta ostalaritzak dituen beharrekiko interes handiagoa erakustea eta sektorearekiko
nolabaiteko inplikazioa izatea. Gertutasun hori lortzeko bi aldeen arteko elkarlana eta
elkarrekiko konpromisoa ezinbestekotzat jotzen dute merkatari eta ostalariek eta
horretarako eragile ezberdinen arteko komunikazio egoki bat landu beharra dagoela.
Herri merkataritza eta ostalaritzaren biziberritzeak gainera, etengabeko sustapen lana egitea
eskatzen du; eta sustapen lan hori egitura profesional edo teknikari aditu baten
laguntzarekin egin ezean, jarduera ekintza puntualetara mugatzen da. Astigarragako
merkataritza eta ostalaritza sektorearen kudeaketaren profesionalizazio edo teknifikatze
horren baitan, Astigarragako Udaletik besteak beste ondorengo neurriak hartzea
proposatzen da:


Astigarragako merkataritza eta ostalaritza sektorea eta Udalaren arteko
zubi lanak egingo dituen bitartekaritza tekniko bat ezartzea



Astigarragako merkataritza eta ostalaritza sektorea eta Udalak osatutako
sektorea indarberritu eta dinamizatzea helburu izango duen egitura
tekniko bat osatzea

96.

6.1.1.

Sektorea eta Udalaren arteko bitartekari lanak egin eta
aholkularitza eskaintzeko merkataritza eta ostalaritzarako
zerbitzu teknikoa
Ekintza honen helburua merkataritza eta ostalaritzarako estrategia eta
plangintzen koordinazio eta gidaritza teknikoa, modu bateratu eta
integratuan kudeatua izan dadin zerbitzu tekniko bat martxan jartzeko
dauden aukerak aztertzea. Zerbitzu tekniko horren ondorengo alderdiak
baloratu beharko dira:


Zerbitzu teknikoaren ezaugarriak: zerbitzu teknikoaren
funtzionamendu eta bideragarritasun ekonomikorako plan
bat zehaztuko da (kontratazio modua, funtzio eta zereginak,
baliabide teknikoak, perfila...)



Zerbitzuaren

finantziazioa:

zerbitzu

teknikoaren

funtzionamenduaren finantziazioan parte hartuko duten
eragile publiko‐pribatuak zeintzuk diren

AZALPENA

eta pertsonal

gastuak finantzatzeko diru‐iturriak (Eusko Jaurlaritza, Udala,
herriko ostalari eta merkatariak...).


Zerbitzu teknikoaren helburuak, zereginak eta aurrekontua
zehaztu beharko dira (hitzarmen bidez egin liteke). Zereginak:
» Herriko merkataritza eta ostalaritza sektorearen
etengabeko sustapen lana
» Orain arte Astigarragako herri‐merkataritza sustatzeko
bideratu ez diren zeregin berriak aurrera eraman
» Herriko merkatari eta ostalarientzako etengabeko
aholkularitza zerbitzua (diru‐laguntzak, baimenak, zergak,
prestakuntza...)
» Merkataritza,

Ostalaritza

eta

Turismo

Mahaiaren

dinamizazio eta koordinazioa

97.

6.1.1.

Sektorea eta Udalaren arteko bitartekari lanak egin eta
aholkularitza eskaintzeko merkataritza eta ostalaritzarako
zerbitzu teknikoa
Oso altua

LEHENTASUNA

10

EPEA

AURREKONTUA
FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

‐

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

2015

2016

2017

13.400,00 €

13.400,00 €

13.400,00 €

(aholkularitza

(aholkularitza

(aholkularitza

enpresa)

enpresa)

enpresa)

1

Astigarragako
Udala

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Eusko Jaurlaritza

98.

6.1.2.

Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia sortu eta
dinamizatu
Astigarragako Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia izeneko
egitura teknikoa (lan‐mahaia) sortu eta dinamizatzea du helburu ekintza
honek. Mahai horren helburu nagusia sektore ezberdinen arteko
(merkataritza, ostalaritza eta turismoa) sinergiak bilatu eta elkarlana
nahiz kooperazioa indartzea izango da. Lan‐mahai teknikoa osatzeko
irizpideak finkatuko dira, eta bertan parte hartuko duten kideak
izendatuko dira:


Astigarragako Udala



Astigarragako merkataritza eta ostalaritzarako zerbitzu
teknikoa



Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea



Sagardogileen ordezkariak (Sagardun...)



Turismoaren alorreko eragileak (Sagardoetxea...)...

Astigarragako
AZALPENA

Merkataritza,

Ostalaritza

eta

Turismo

Mahaiak

jarraitutasuna izateko lan mahai honek izaera iraunkorra izango du. Lan
mahaiaren dinamizazio eta koordinazio teknikoa 6.1.1. ekintzan
zehaztutako zerbitzu teknikoaren ardura izango da. Lan‐mahai
teknikoren funtzioak eta funtzionamendu‐arauak zehaztuko dira (ohiko
informazio eta koordinazio bilera irekiak, jarraipen lanerako bilera
puntualak,…) eta lan‐mahai teknikoaren lan eta eraginkortasun mailari
buruzko lehen 12 hilabetetako ebaluazio lana egingo da. Lan‐mahaiaren
ardura izango da ere merkataritza biziberritzeko plangintza honek
proposatutako ekintzen artean lehentasunezkoak izendatzea, eta horiek
aurrera eramateko lan‐plangintza bat onartzea udal mailan (urratsak,
eragile eta arduradunak, epeak, aurrekontuak eta jarraipenerako
adierazleak). Udalak onartutako behin‐betiko lan plangintzaren
aurkezpena lan‐mahai teknikoan egingo da eta lan‐mahai teknikoko
kideen ekarpenak jasoko dira.

99.

6.1.2.

Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia sortu eta
dinamizatu
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

Baxua

4

3

2

1

EPEA

2015

2016

2017

AURREKONTUA

“6.1.1” ekintzari lotua

“6.1.1” ekintzari lotua

“6.1.1” ekintzari lotua

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

‐

Astigarragako
Udala

Astigarragako
Udala

Astigarragako Udala

» Astigarragako Udala
» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia

100.

6.2. PROPOSAMENA. Astigarragako MIPBaren komunikazio eta
dinamizazioarekin loturiko ekintzak
PLANTEAMENDUA:
MIPBaren kudeaketan inplikatutako erakunde desberdinek, MIPBaren inplementazio
prozesua abian jartzea posible egingo duen komunikazio eta artikulazio marko egokia
bermatzea da helburua. Zentzu honetan, hasiera batean, MIPBaren komunikazio eta
dinamizazio estrategia eta ekintzak honetara bideratuak egon behar dute:


MIPBean jasotako ondorio eta proposamen nagusiak, herritarrei oro har, eta
batik bat, merkataritza eta ostalaritza sektoreari komunikatu eta
sozializatzea.



Udalerriaren garapen soziokomertziala sustatzeko, MIPBak eskaintzen
dituen aukeren inguruan eragileen sentsibilizazioa eta inplikazio maila
areagotzea.



MIPBa, herriko dinamika komertzialean, zuzenean ala zeharka, elkar
eragiten ari diren eragile desberdinen kolaboraziora zabalik dagoen lan
tresna operatibo eta parte hartzaile gisa aurkeztea (Astigarragako Udala,
Astiko Elkartea, Beterriko Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoa, Eusko
Jaurlaritza…).



Astigarragako Udalaren eta Astiko Elkartearen arteko urteko lankidetza
akordio‐marko sistema sendotzea.

101.

6.2.1.

Astigarragako MIPBaren gizarteratzea eta komunikazioa
MIPBean jasotako ondorio eta proposamen nagusiak, herritarrei oro
har,

eta

batik

bat,

merkataritza

eta

ostalaritza

sektoreari

komunikatzeko estregiak garatuko dira:


Batetik MIPBaren inguruan Astigarragako merkataritza eta
ostalaritza sektoreari bereziki zuzendutako komunikazio
estrategiak landuko dira. Horretarako, diagnostikoan eta
planifikazio fasean azaldutako edukien artean hautaketa bat
egin eta horiek komunikatuko zaizkie (merkatari eta ostalariei
zuzendutako bilera parte‐hartzailea).



AZALPENA

Bestetik, herritar orori zuzendutako MIPBaren inguruko datu
nagusienak

biltzen

dituen

komunikaziorako

euskarria

prestatuko da eta horren zabalpena egingo da: Udalaren web
orrian, etxez etxeko banaketa...

Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

EPEA

2015

AURREKONTUA

2.500,00 €

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

Altua

8

Ertaina

7

6

5
2016

Baxua

4

3

2

1

2017

‐ Astigarragako Udala
‐ Eusko Jaurlaritza

» Astigarragako Udala
ERAGILEAK

» Astiko Merkatari eta Ostalarien Elkartea
» Aholkularitza enpresa

102.

6.2.2.

MIPBaren kudeaketa eta jarraipenerako eragileak dinamizatu eta
artikulatu
Helburua, inplikatutako eragileek MIPBaren jarraipena eta kudeaketa
integrala egin dezaten sustatzea da. MIPBaren kudeaketan eta jarraipenean

AZALPENA

inplikatutako eragile publiko eta pribatuen artikulazioa eta koordinazioa,
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaiaren bidez egingo da.
Proposatutako ekintzak aztertu, lehenetsi eta garatzeko programa edo
egutegia zehaztuz abia daiteke.
Oso altua

LEHENTASUNA

10

9

Altua

8

Ertaina

7

6

5

EPEA

2015

2016

AURREKONTU

“6.1.1” ekintzari lotua

“6.1.1” ekintzari lotua

A

FINANTZIAZIO‐
ITURRIA

ERAGILEAK

‐

Astigarragako
Udala

‐

Baxua

4

Astigarragako
Udala

3

2

1

2017
“6.1.1” ekintzari lotua
‐

Astigarragako
Udala

» Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia

103.

4.
Epeak eta inbertsio
aurreikuspenak

104.

2015. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak ez direnak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

Ekintza

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria

10

Astiko
Eusko Jaurlaritza
Astigarragako Udala

2015

Epea

Aurrekontua
Astiko elkartearen baliabide
propioak eta Astigarragako Udalak
eskainitako laguntza teknikoa
4.500 € (bazkidetze kanpaina)
13.400,00 €
(aholkularitza enpresa)

1

5.2.1.

Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak indartu eta bazkide berriak
lortzeko kanpainak egin

2

6.1.1.

Sektorea eta Udalaren arteko bitartekari lanak egin eta aholkularitza
eskaintzeko merkataritza eta ostalaritza zerbitzu teknikoa

10

Astigarragako Udala

2015

3

6.1.2.

Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia sortu eta dinamizatu

10

Astigarragako Udala

2015

6.1.1. ekintzari lotua

4

6.2.1.

Astigarragako MIPBaren gizarteratzea eta komunikazioa

10

Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza

2015

2.500,00 €

5

6.2.2.

MIPBaren kudeaketa eta jarraipenerako eragileak dinamizatu eta
artikulatu

10

Astigarragako Udala

2015

6.1.1. ekintzari lotua

6

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jarri: deskontu‐
baleak, promozio bereziak, zozketak...

9

2015

4.300,00 €

7

3.3.3.

Bezeroei zuzendutako merkataritza zerbitzuak

9

2015

4.200,00 €

8

5.1.1.

Astiko Elkartea biziberritzeko sentsibilizazioa eta aholkularitza

9

2015

6.1.1. ekintzari lotua

9

5.1.2.

Ostalaritza eta bereziki sagardotegien presentzia areagotu elkartean

9

2015

Astiko Elkartea eta Mahai
Sektorialeko baliabide propioak

10

2.1.1.

11

2.1.2.

12

4.1.1.

Astigarragako herri gunean hutsik dauden lokal komertzialen errolda
zehatz bat egitea
Astigarragako merkataritza guneko erabilerarik gabeko lokal hutsei
erabilera komertziala emateko neurriak hartu, establezimendu berri
modura, zein Astigarragan badauden establezimenduentzako laguntza
modura
Merkataritza eta ostalaritza sektoreko profesionalei zuzenduriko
informazio eta sentsibilizazio saioak

Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala

8

Astigarragako Udala

2015

6.700,00 €

8

Astigarragako Udala

2015

Udalaren baliabide tekniko eta
pertsonal propioak

8

Astiko
Eusko Jaurlaritza
Astigarragako Udala

2015

3.000,00 €

105.

Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

13

4.1.2.

Zabor bilketaren inguruko informazio eta sentsibilizazio kanpainak
aurrera eraman

7

14

3.1.1.

Astigarragako merkataritza eskaintza ezagutzera emateko kanpainak
sortu eta horiei jarraikortasun bat ematea

6

Ekintza

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria

Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala

Epea

Aurrekontua

2015

Mahai sektorialeko baliabide
propioekin

2015

6.500,00 €

GUZTIRA 2015. URTEA (hirigintzako lanen aurrekontuak sartu gabe)

45.100,00 €

2015. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

‐

1.1.1.

Ekintza
Erosketa momenturako aparkaldi mugatuko guneak ezartzea

Lehen‐
tasuna
9

Finantziazio iturria

Epea

Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala

2015

GUZTIRA 2015. URTEA (hirigintzako lanen aurrekontua)

Aurrekontua
5.000,00 €

5.000,00 €

106.

2016. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak ez direnak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

1

5.2.1.

2

6.1.1.

3

6.1.2.

4

6.2.2.

5

2.2.1.

6

2.3.3.

Merkataritza establezimenduen belaunaldi‐erreleboa ematea
bermatzeko neurriak hartzea

9

7

3.2.1.

Astiko Elkartearekin batera, bezeroen fidelizaziorako txartel bat
martxan jartzeko aukerak aztertu

9

8

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jarri: deskontu‐
baleak, promozio bereziak, zozketak...

9

9

3.2.5.

Herriko txanponaren proiektu bat martxan jartzea (moneta lokala)

9

10

3.3.3.

Bezeroei zuzendutako merkataritza zerbitzuak

9

11

5.1.1.

9

12

2.3.1.

Astiko Elkartea biziberritzeko sentsibilizazioa eta aholkularitza
Irekitzen diren establezimendu berriak Astigarragako merkataritza
dotazioan dauden hutsuneak betetzeko jarduerekin izateko neurriak
hartzea

Ekintza
Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak indartu eta bazkide berriak
lortzeko kanpainak egin
Sektorea eta Udalaren arteko bitartekari lanak egin eta aholkularitza
eskaintzeko merkataritza eta ostalaritza zerbitzu teknikoa
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia sortu eta dinamizatu
MIPBaren kudeaketa eta jarraipenerako eragileak dinamizatu eta
artikulatu
Merkataritza eta ostalaritza establezimenduak kokatzen diren
eraikinetako fatxadetan eta lokal hutsen irudian eragiteko programa
bat martxan jartzea

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria

Epea

10

Astiko
Eusko Jaurlaritza
Astigarragako Udala

2016

10

Astigarragako Udala

2016

10

Astigarragako Udala

2016

Astiko elkartearen baliabide propioak
eta Astigarragako Udalak eskainitako
laguntza teknikoa
13.400,00 €
(aholkularitza enpresa)
6.1.1. ekintzari lotua

10

Astigarragako Udala

2016

6.1.1. ekintzari lotua

9

Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala

2016

11.600,00 €

2016

Establezimendu kopuruaren arabera €

2016

10.000,00 €

2016

4.000,00 €

2016

600,00 €
(diseinu lanak)

2016

3.400,00 €

2016

6.1.1. ekintzari lotua

2016

6.000,00 €

8

Eusko Jaurlaritza
(erreleborako diru‐laguntzak)
Astigarragako Udala
Astiko
Finantza‐erakundea
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Astiko
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala

Astigarragako Udala

Aurrekontua

107.

Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

13

4.1.1.

Merkataritza eta ostalaritza sektoreko profesionalei zuzenduriko
informazio eta sentsibilizazio saioak

8

14

2.3.2.

Irekita dauden establezimenduen eraberritzean laguntza eta
aholkularitza eskaintzeko neurriak hartzea

7

15

3.1.4.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza eskaintza ezagutarazteko
gida komertziala eguneratu eta zabaldu

7

16

3.1.5.

Astigarragako merkataritzaren presentzia areagotu komunikabide eta
IKTetan

7

17

2.1.3.

Astigarragako lokalen irekiera, eraberritzea eta funtzionamendua
erregulatzeko Udal Ordenantza bat prestatzea

6

18

2.2.2.

Merkataritza eta ostalaritza gunearen tratamendu estetikoa bateratu
eta komertzioen presentzia indartzeko neurriak hartzea

6

19

2.2.3.

Merkataritza paisaian eragin zuzena duten erakusleihoen irudian
eragiteko ekintzak (erakusleiho onenari saria...)

6

20

3.1.1.

Astigarragako merkataritza eskaintza ezagutzera emateko kanpainak
sortu eta horiei jarraikortasun bat ematea

6

21

3.1.2.

Bertako eta kalitatezko produktu eta zerbitzuen sustapen eta
promozioa

6

22

3.1.3.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritzaren irudi korporatiboa landu
eta zabaldu

6

Ekintza

GUZTIRA 2016. URTEA

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria
Astiko
Eusko Jaurlaritza
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (MEC
laguntza programa)
Establezimenduak
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Astigarragako Udala
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala

Epea

Aurrekontua

2016

3.000,00 €

2016

Establezimenduak eraberritzeko
proiektuen araberakoa

2016

4.800,00 €

2016

5.500,00 €

2016

Udalaren baliabide tekniko eta
pertsonal propioak

2016

7.800,00 €

2016

2.800,00 €

2016

5.000,00 €

2016

4.500,00 €

2016

7.600,00 €

90.000,00 €

108.

2016. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

1

1.1.2.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzaren oinezkoen
baldintzak hobetzea (I. fasea)

9

2

1.1.3.

Juanitoenea etxearen inguruko eremuaren eraberritzea (I. fasea)

8

3

1.1.4.

Jolas parkeen hornikuntza berritzea (I. fasea)

7

4

1.1.5

Sagardo plazaren eraberritzea (I. fasea)

7

Ekintza

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)

GUZTIRA 2016. URTEA (hirigintzako lanen aurrekontua)

Epea
2016
2016
2016
2016

Aurrekontua
100.000,00 €
(exekuzio materiala)
37.500,00 €
(exekuzio materiala)
25.000,00 €
(exekuzio materiala)
43.750,00 €
(exekuzio materiala)

206.250,00 €

109.

2017. urterako aurreikusitako ekintzak:
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

Ekintza
Elkarteak eskaintzen dituen zerbitzuak indartu eta bazkide berriak lortzeko
kanpainak egin

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria

10

Astiko
Eusko Jaurlaritza
Astigarragako Udala

2017

10

Astigarragako Udala

2017

10
10

Astigarragako Udala
Astigarragako Udala
Astiko
Finantza‐erakundea
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (ESEP diru‐
laguntza)
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala

2017
2017

Astiko elkartearen baliabide
propioak eta Astigarragako
Udalak eskainitako laguntza
teknikoa
13.400,00 € (aholkularitza
enpresa)
6.1.1. ekintzari lotua
6.1.1. ekintzari lotua

2017

6.500,00 €

2017

4.000,00 €

2017

5.500,00 €

2017

3.400,00 €

2017

6.1.1. ekintzari lotua

2017

3.700,00 €

2017

4.600,00 €

2017

3.000,00 €

1

5.2.1.

2

6.1.1.

3
4

6.1.2.
6.2.2.

5

3.2.1.

Astiko Elkartearekin batera, bezeroen fidelizaziorako txartel bat martxan
jartzeko aukerak aztertu

9

6

3.2.2.

Bezeroen fidelizazioa helburu duten ekintzak martxan jarri: deskontu‐
baleak, promozio bereziak, zozketak...

9

7

3.3.2.

Euskarazko merkataritza eta ostalaritza komunikazioa bultzatzeko neurriak
hartu

9

8

3.3.3.

Bezeroei zuzendutako merkataritza zerbitzuak

9

9

5.1.1.

Astiko Elkartea biziberritzeko sentsibilizazioa eta aholkularitza
Astigarragako ostalaritzaren eraginez herrira datozen eta merkataritza
bezero potentzialak izan daitezkeenak herrian kontsumitu dezaten
estrategiak garatu

9

Sektorea eta Udalaren arteko bitartekari lanak egin eta aholkularitza
eskaintzeko merkataritza eta ostalaritza zerbitzu teknikoa
Merkataritza, Ostalaritza eta Turismo Mahaia sortu eta dinamizatu
MIPBaren kudeaketa eta jarraipenerako eragileak dinamizatu eta artikulatu

10

3.2.3.

8

11

3.4.2.

Ostalaritza eta merkataritza eskaintza kalera atera

8

12

4.1.1.

Merkataritza eta ostalaritza sektoreko profesionalei zuzenduriko informazio
eta sentsibilizazio saioak

8

Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astiko
Eusko Jaurlaritza
Astigarragako Udala

Epea

Aurrekontua

110.

Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

13

3.1.6.

Astigarragako merkataritza eta ostalaritza Tokiko Garapen
Programetan

7

14

3.2.4.

Poligonoetako langileak herriko merkataritza eta ostalaritzara
gerturatzeko ekintzak

7

15

3.4.1.

Herriko beste eragileekin batera elkarlanean Astigarragako jarduera
soziokulturala dinamizatu merkataritza eta ostalaritza bertan
integratuz

7

16

3.4.3.

Herritarrengan oinezko erosketak sustatzeko kanpainak martxan jarri

7

17

3.1.1.

Astigarragako merkataritza eskaintza ezagutzera emateko kanpainak
sortu eta horiei jarraikortasun bat ematea

6

18

3.1.2.

Bertako eta kalitatezko produktu eta zerbitzuen sustapen eta
promozioa

6

19

3.3.1.

Behar espezifikoak dituzten bezero eta ohitura berrietara ordutegiak
egokitu

6

Ekintza

GUZTIRA 2017. URTEA

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria
Astigarragako Udala
Astiko
Mahai sektoriala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Astiko
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astiko
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astiko
Astigarragako Udala
Mahai sektoriala

Epea

Aurrekontua

2017

Udala, Astiko eta Mahai sektorialeko
baliabide propioekin

2017

4.500,00 €

2017

4.600,00 €

2017

3.500,00 €

2017

5.000,00 €

2017

4.500,00 €

2017

Mahai sektorialean ordezkatuak dauden
eragileen baliabide propioekin

66.200,00 €

111.

2017. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

1

1.1.2.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzaren oinezkoen
baldintzak hobetzea (II. fasea)

9

2

1.1.3.

Juanitoenea etxearen inguruko eremuaren eraberritzea (II. fasea)

8

3

1.1.4.

Jolas parkeen hornikuntza berritzea (II. fasea)

7

4

1.1.5

Sagardo plazaren eraberritzea (II. fasea)

7

Ekintza

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)

GUZTIRA 2017. URTEA (hirigintzako lanen aurrekontua)

Epea
2017
2017
2017
2017

Aurrekontua
100.000,00 €
(exekuzio materiala)
37.500,00 €
(exekuzio materiala)
25.000,00 €
(exekuzio materiala)
43.750,00 €
(exekuzio materiala)

206.250,00 €

112.

2018. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

1

1.1.2.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzaren oinezkoen
baldintzak hobetzea (III. fasea)

9

2

1.1.3.

Juanitoenea etxearen inguruko eremuaren eraberritzea (III. fasea)

8

3

1.1.4.

Jolas parkeen hornikuntza berritzea (III. fasea)

7

4

1.1.5

Sagardo plazaren eraberritzea (III. fasea)

7

Ekintza

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)

Epea
2018
2018
2018
2018

GUZTIRA 2018. URTEA (hirigintzako lanen aurrekontua)

Aurrekontua
100.000,00 €
(exekuzio materiala)
37.500,00 €
(exekuzio materiala)
25.000,00 €
(exekuzio materiala)
43.750,00 €
(exekuzio materiala)

206.250,00 €

2019. urterako aurreikusitako ekintzak (hirigintza lanak):
Hurren‐
kera

Ekintza
kodea

1

1.1.2.

Tomas Alba eta Errekatxo kaleek osatzen duten ardatzaren oinezkoen
baldintzak hobetzea (IV. fasea)

9

2

1.1.3.

Juanitoenea etxearen inguruko eremuaren eraberritzea (IV. fasea)

8

3

1.1.4.

Jolas parkeen hornikuntza berritzea (IV. fasea)

7

4

1.1.5

Sagardo plazaren eraberritzea (IV. fasea)

7

Ekintza

Lehen‐
tasuna

Finantziazio iturria
Eusko Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)
Astigarragako Udala Eusko
Jaurlaritza (Hirigune)

GUZTIRA 2019. URTEA (hirigintzako lanen aurrekontua)

Epea
2019
2019
2019
2019

Aurrekontua
100.000,00 €
(exekuzio materiala)
37.500,00 €
(exekuzio materiala)
25.000,00 €
(exekuzio materiala)
43.750,00 €
(exekuzio materiala)

206.250,00 €

113.

