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 8. JARDUTEKO LERRO ESTRATEGIKOAK: JUSTIFIKAZIOA ETA HELBURUAK  

8.1. 1. lerroa: Andoaingo Dendarien eta Profesionalen Elkartea indartzea (SAL-
KIN) zerbitzuen sektorea dinamizatzeko tresna gisa 

 
Justifikazioa 

Hiri guneetan jarduera egiten duten (dendak, ostalaritza, zerbitzu orokorrak,...) profesional txikienen arrakastaren zati bat 
enpresa arteko egituretan txertatzeko ahalmenaren mende dago, non lehia-posizioa hobetuko duten negozioa abiaraztean 
eragina duten alderdietan: 

 Edozein negoziotako emaitzen kontuan eragina duten faktoreak dira hauek ere: establezimenduaren kokapena, denda dagoen 
guneak hirigintzaren eta merkataritzaren aldetik duen kalitatea eta dendariek bezeroak erakartzeko eginiko ahaleginak. Hor-
taz, garrantzitsua da profesionalek parte-hartze handia izatea tokiko dendarien elkarteetan. 

 Andoainen jarduera egiten duten profesionalik gehienen enpresa tamainak erosteko ahalmen mugatua dakar, eta tamaina ho-
rrek talde handiekin lehian aritzea galarazten die. Hori dela-eta, beharrezkoa zaie erosketen eta zerbitzuen zentraletan 
txertatzea. 

 
Helburuak 

 

 
 

• Andoaingo Dendarien eta Profesionalen Elkartea indartzea (SALKIN), elkarteko enpresen lehiakortasunaren eten-
gabeko hobekuntza ahalbidetzen duten zerbitzuak eta tresnak garatzeko erakunde bihurtu dadin. Hala, tokiko 
kontsumitzailearen eta haren eraginpeko merkataritza eremuaren fidelizazioa lortuko da hiri proiektu baten ba-
rruan. 
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 8. Ja

 

rduteko lerro estrategikoak: Justifikazioa eta helburuak  
 

8.2. 2. lerroa: hiriko erdigunearen ahalmena/erakargarritasuna indartzea, famili 
aisialdiaren arloan eragile berriak eginez eta jarriz. 

Justifikazioa 
 

 Donostialdeko Metropoli Eremuaren lehia gogorra dela-eta, udalerritik kanpo bizi direnen gastua nabarmena da lantzean 
behin erosten diren produktuetan: pertsona ekipamendua (produktu-lerro horretan sortutako gastuaren % 71) eta neurri 
txikiagoan etxeko ekipamenduan (gastuaren %47); gastu horren ihesa neurri batean inguruan bizi diren udalerriko auzo-
kideen artean erakarritako gastuaren bidez konpentsa liteke. 

 Andoainek hiri guneak (Lasterraingo ibarreko parkea, Goiko Plaza,…) eta hiriko ekipamenduak ditu (Bazkardo), bisitari be-
rriak erakartzea ahalbidetzen duten jarduketa osagarriak egiteko nahikoa tamainarekin. 

 
Helburuak 

 

 

• Eskuragarri dituzten baliabideak balioestea, erakartzeko eragileak izan daitezen eta famili aisialdiarekin lotu-
tako bisitariak etengabe sortzeko. 
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 8. Jarduteko lerro estrategikoak: Justifikazioa eta helburuak 
 

 

 

8.3. 3. lerroa: merkataritza eta zerbitzuen sektorea kokatzen deneko hiri guneak 
eta azpiegiturak hobetzea. 

Justifikazioa 
 

 Andoaingo erdigunea egun osatzen duten hiriko azpiegituren eta guneen kalitatea eta irudia integratu eta hobetu beharra. 
 
Helburuak 

 

• Merkataritza establezimendurik gehienak kokatzen diren guneak erosketak egiteko hiri gune eroso bihurtzea. 
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 8. Jarduteko lerro estrategikoak: Justifikazioa eta helburuak 
 

 

 

8.4. 4. lerroa: merkataritza establezimenduak berritzea dakarten lanak (berri-
kuntzak) egiteko erraztasuna eta bultzada ematea udalaren aldetik. 

Justifikazioa 

 Zerbitzuen sektorea pairatzen ari den birmoldaketak bereziki establezimendu txikiei eragiten die (dendak, tabernak,...); izan 
ere, aberastasuna eta enplegua sortzeko garrantzitsuak direnez gero, herri administrazioek hainbat neurri eman ditzakete 
errealitate berrietara ahalik eta bizkorren eta ahalik traumarik txikienarekin egokitzeko. 

 Andoaini dagokionez, establezimendurik dinamikoenek ekin diote berritze-prozesuari, baina oraindik badago talde bat berri-
tze-prozesu hori hasi ez duena edo oraindik behar beste garatuta ez duena. 

Helburuak 

 

• Establezimenduen irudia berritzeko prozesua biziberritzea (dendak, ostalaritza eta zerbitzu orokorrak). 

• Salmenta-tokiak hobetzeko jarduerak egitea (ekipoetan inbertitzea, instalazioak berritzea eta kanpoko irudia ho-
betzea) merkataritzari eusteko oinarri gisa, eta bereziki eragina du zenbait udal gunetan. 

• Sektoreko profesionalek diru-laguntza eta aholkularitza lerroak eskuratzen dituztela bermatzea, hain zuzen herri 
administrazioek sektoreko jarduera hobetzera bideraturiko laguntzak. 
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 8. Jarduteko lerro estrategikoak: Justifikazioa eta helburuak 
 

 

 

8.5. 5. lerroa: Andoain merkataritza, zerbitzu eta aisialdi gune gisa proiektatzea, 
komunikazio ekintzen bidez (kanpainak, sustapenak eta animazioak). 

Justifikazioa 

 Banaketaren sektorean gero eta lehia handiagoaren ondorioz, operadore guztiek (banaketa talde handiak, merkata-
ritza guneak, ekipamendu txikiak eta ertainak, eskualdeko dendarien taldeak,...) nahitaez etengabe egin behar dituzte 
ahaleginak komunikazioaren arloan, gero eta trebatuago dagoen eta eskakizun handiagoak egiten dituen kontsumitzai-
learen aurrean produktuen eta zerbitzuen eskaintza egiteko. 

 Testuinguru horretan, zalantzarik gabeko nagusitasuna hartzen dute komunikazio ekintzek, eta ezinbesteko tresna 
bihurtzen dira sektorean diharduten taldeentzat, hain zuzen Andoaingo merkataritza eta aisialdi sektorean. Izan ere, bere 
eskaintza kokatu behar da inguruko lehiakideekin. 

Helburuak 

 

• Kalitatezko eskaintza bat duen hurbileko merkataritza lokala dagoela jakinaraztea zigilu komun baten bidez (hiria marka), 
non erosketa edota aisialdiko beharren zati handi bat bete daitekeen. 

• Auzokideak leial bihurtzeko eta bezeroak ez direnak erakartzeko ekintzak burutzea (sutapenak, animazioa,...). 

• Udalerrira bisitari berriak sortuko dituzten aldian aldiko ekitaldiak burutzea (azokak, kontzentrazioak,...). 
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 8. Jarduteko lerro estrategikoak: Justifikazioa eta helburuak  
 

8.6. 6. lerroa: Andoaingo MBPB ezagutarazteko eta abiarazteko ardura izango 
duen lan-mahai bat sortzea. 
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Justifikazioa 

 Andoaingo MBPBren helburu nagusia zerbitzuen sektoreak udalerriko erdigunean duen lehia-posizioa hobetzea da, jarduteko 
hiru eremu handiri eragiten dien jarduketa multzo baten bidez: hirigintza, enpresa-sarea eta sustapena. 

 Sektore publikoak (arduradun politikoak, Udaleko sail teknikoak,...) zein sektore pribatuak (dendarien elkarteak, enpresa li-
derrak, sustatzaileak,...) inplikatzen eta ukitzen dituzten jarduketak abiaraztea; beraz, MBPB Mahai bat sortu beharra dago 
Andoaingo MBPBn planteaturiko jarduketak eztabaidatzeko eta bideratzeko. 

Helburuak 

 

• Eztabaida-gune bat eratzea sektore publikoko eta pribatuko eragile nagusienek parte har dezaten. 

• Andoaingo merkataritzan eragina duten zenbait ezaugarri eztabaidatzea. 

• Jarduteko proposamenak adostea. 
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 9. JARDUTEKO PROPOSAMENAK  

9.1. 1. lerroa: Andoaingo Dendarien eta Profesionalen Elkartea indartzea (SAL-
KIN) zerbitzuen sektorea dinamizatzeko tresna gisa. 

9.1.1. A1: Plan Estrategiko bat idaztea Dendarien Elkartearentzat, 2010 – 2013. 

Helburuak 

Barne gogoeta bat egitea, Andoaingo Dendarien Elkartearen lehia-posizioaren diagnostikoa egiteko eta lerro estrategikoak eta epe laburre-
rako eta ertainerako jarduketak diseinatzeko (2009-2012ko epealdia) 
Jarduketaren oinarriak 

• Lan-talde bat sortzea (elkarteko  5 – 7 kide) Plan Estrategikoa egiteko. 
• Udalaren Ekonomi Sailaren laguntza bilatzea plana abiarazteko eta kanpoko aholkularitza enpresa baten zerbitzuak kontratatzea plana egiteko 

Burutu beharreko ekintzak 
1. Plan Estrategikoa egitea. Honako etapa hauek izango ditu: 
a) Egungo egoeraren diagnostikoa egitea (Non dago elkartea?): DAFO matrizea garatuta lor daiteke diagnostikoa. 
b) Misioa (Elkartearen funtsezko izaera) eta Ikuskera (Nora doa elkartea) berrikustea. 
c) Jarduketa lerroak eta ardatz estrategikoak finkatzea eta garatzea: 
i) Elkartearen antolaketa azpiegitura: 
• Beharrezko giza baliabideak 
• Barne Antolaketaren eskuliburua: 

 Barne araubidea 
 Funtzioen eta organigramaren eskuliburua 
 Komunikazio bideak: Elkartearen informazio-
foiletoak, bazkide berrien dossierra,… 

 .... 
• Urteko Kudeaketa Plana: 

 Helburuak 
 Plangintza Ekonomikoa 
 Kudeaketaren kontrola 
 ....  

• Finantzazio politikoa: 
 Baliabide propioak 
 Diru-laguntza ofizialak: EJ, Udala,… 
 Babesak 
 .... 

ii)Zerbitzuak elkarteko kidearentzat 
 Eztabaida-guneak  
 Erosketa zentrala  
 Trebakuntza ikastaroak 
 Opari txekeak enpresei 
 Lan-poltsak 
 Azterlanak eta aholkuak salmenta-tokiari 
 Intranet 
 Paketeak eta kontsignak gordetzeko zerbi-
tzua Eguberrietan.  

 Animazio ekintzak  
 ... 

iii) Zerbitzuak kontsumitzailearentzat 
• Kontsumitzailea trebatzea (aldizkaria) 
• Web orria 
• Tokiko aldizkaria  
• Erosketa txartela 
• ... 

 
 
iv) Sektoreak hirugarrenen aurrean ordez-
katzea 
• Eremua: Hirigintza komertziala, Marke-

ting City, enpresa sarea.  
• Erakundeak: Udala, Eusko Jaurlaritza, 

Merkataritza Federazioa, Merkataritza 
Ganbera,…  

 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

Jarduketaren 1. zenbatespena 
(Finantzabidea) 

• Dendarien elkartea • Salkineko Zuzendaritza 
Batza. 

• Bileretara joatea 9.000 € 
Salkin – Udala. 

Jarraipen adierazleak 
• Andoaingo Udala • Ekonomi Sustapen 

Saila 
• Dinamizazioa 
• Finantzabidea bultzatzea 
• Kontratazioan aholkuak ema-

tea 
• Planaren jarraipena 

 

• Kanpoko aholkularitza • Aholkularitza espezializa-
tua 

• Planaren liderra izatea eta 
idaztea 

Handia 
(2009ko 1. seihilekoa) 

 Finantzazioa bilatzea   09/3/30 •
 Aholkularitzaren kontrat. 09/4/30 •
 Plana egitea 09/6/10•  
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 9. Jarduteko proposamenak 
 

 

9.1.2. A2: Elkarteko kideak enpresa arteko egituretan integratzea sustatzea. 

Helburuak 
Elkarteko kidea erosketa zentraletan integratzea, lehiarako abantailak izan ditzaten. 
Jarduketaren oinarriak 
• Elkarteko kideak jardueraren oinarriak diren produktuak/merkantziak erosteko zentraletan edo taldeetan integratzeko modua erraztea, 400 eros-

keta zentral baino gehiagorekin. 1 
• Estrategikoak ez diren produktu/zerbitzuen erosketa batera negoziatzea (aseguruak, laneko arriskuen prebentzioa, ekipoen kontsumigarriak...), 

baina beharrezkoak dira jarduera egiteko. 
 

Burutu beharreko ekintzak  
1. Erosketa zentralei buruzko jardunaldi/mintegi bat egitea. 

Bertan egingo dira ondokoak: 
 Horrelako talde motetan integratuta lehiarako lor daitezkeen abantailak 
azaltzea. 

 Egun martxan diren erakunde motei eta sartzeko ohiko baldintzei buruzko 
informazioa ematea. 

Horiek egiteko, ANCECOko (Erosketa Zentralen Elkarte Nazionala) 
arduradunak izan daitezke, baita Merkataritza Federazioetan burutu-
riko esperientziak ere. 

2. Produktuak eta zerbitzuak (ez estrategikoak) erosteko 
baterako negoziazioaz arduratuko den lan-talde bat sor-
tzea. 

 
(Ikusi bete beharreko etapak a, b, c epigrafeetan) 
 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna (epeak) 1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

1.Erosketa zentralei buruzko jardunaldi / mintegi bat egitea 
• Dendarien elkartea • Salkineko zuzendari-

tza batza. 
• Hizlariekin hitz egitea 
• Finantzabideak bilatzea 
• Sektorean hedatzea 

• Andoaingo Udala • Udalaren Ekonomi 
Sustapen Saila. 

• Erakundean laguntza ema-
tea 

• Jardunaldietarako lokalen 
kudeaketa 

• Ertaina 
• (2009ko 3. eta 4. 

hiruhilekoak) 

• 3.000 € 
• (Merkagunea EJ)  

• Jardunaldiak prestatzea 
09/5/30 

• Diru-laguntza eskaera 
09/9/15 

• Jardunaldia egitea 
09/11/30 

2.Produktuak eta zerbitzuak (ez estrategikoak) erosteko baterako negoziazioaz arduratuko den lan-talde bat sortzea). 

 

• Dendarien elkartea • Salkineko Zuzendari-
tza Batza. 

• Ikusi hurrengo epigrafeak 
(a, b, c) 

• Ertaina 
• (2009ko 3. eta 4. 

hiruhilekoak) 

• Kosturik ez • 1. Etapa → 09/7/30 
• 2. Etapa → 09/10/30 
• 3. Etapa → 309/11/30 

 
 

                                               
1 Formula gisa, oso aukera zabalduta dago zerbitzuen sektorean. Izan ere, Espainian gaur egun gutxi gorabehera 428 daude zentsuan, jarduera sektore gehienak hartzen dituztenak: janariak 
(106), etxeko tresna elektrikoak (82), Farmazia (22), burdindegiak (22), kirolak (18), bidaia agentziak (15), autorako ordezkoak (15), industri hornidurak (14), optika (13), ehungintza (12), 
garraioa (12), altzariak (9), jolasak (9), ostalaritza (8), eraikuntza (8), zerbitzuak (7), drogeria eta lurrindegia (6), telekomunikazioak (6), Pintura (6), Papera (5), lore-dendak (5), opariak (5), 
nekazaritza produktuak (4), Prentsa (2), Liburuak (2), bitxiak (2), oinetakoak (2), osasunekoak (2) eta beste batzuk (9). 
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a) Estrategikoak ez diren produktuak eta zerbitzuak erosteko baterako negoziazio prozesuan bete beharreko etapak: 

(i) 1. Etapa: produktuak eta zerbitzuak erosteko baterako negoziazioaz arduratuko den lan-talde bat sortzea. 

Taldearen osaera 

Dendariarentzako zerbitzu arloaren barruan egongo litzateke osatutako lan-taldea, eta hauexek hartuko luke parte: 

 Elkarteko lan-taldea, GATCko teknikari baten laguntzaz. 

 Elkarteko 3 kide, jarduerako hiru azpisektore handi bakoitzeko bat: txikizkako merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu 
orokorrak. 

 

Helburuak 

 

 

• 3 edo 4 produkturen baterako erosketa kudeatuko duen esperientzia pilotua egitea. 
 

• Esperientzian lorturiko ondorioak aztertzea. 
 

• Esperientzia positiboa bada, beste produktu edo zerbitzu batzuetara zabaltzea. 
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(ii) 2. etapa: esperientzia pilotua egitea 

Hiru gertaera nagusiren inguruan bideratuko litzateke esperientzia: 
 

1. gertaera nagusia: esperientzia pilotuan sartu beharreko produktuak aurrez hautatzea. 
Aurretiazko azterketa egiten zaien produktuen edo zerbitzuen zerrenda hauxe izango litzateke hasiera batean: 
• Garraioak: industri paketeak, mezularitza eta etxez etxeko banaketa 
• Lokal publikoetarako ekipoak jartzea eta mantentzea: girotzea, suaren kontrako babes sistemak, larrialdi planak,... 
• Informatika: hardwarea eta softwarea erostea, web orrialdea, babes neurriak (antibirusa, datu baseak,...).  
• Finantza erakundeak. 
• Zaintza eta segurtasuna: alarmak establezimenduetarako. 
• Lokalak garbitzea.  
• Giza baliabideak: aldi baterako lana, pertsonala hautatzea, trebakuntza eta outsourcing-a (salmenten indarra, sustapenak, call center,...). 
• Laneko osasuna eta segurtasuna: osasun pribatua, laneko arriskuen prebentzio zerbitzua. 
• Energia erostea, erregaiak,... 
• Ekipoetarako kontsumigarriak erostea,... 
• Konponketa zerbitzua. 
• Aseguruak. 
• Ostalaritzako altzariak herri guneetako terraza eta hanka bateko mahaietarako,… 
• Zehazteke dauden beste batzuk. 

 
Azterketa horren ondorioz, esperientzia pilotua egiteko 3 edo 4 produktu edo zerbitzu hauta daitezke aurretik:  
• Elkarteko kideen artean informazioa biltzea eta aztertzea. 
• Hornitzaileak hautatzea. 
• Eskaintzak eskatzea eta baloratzea. 
• Akordioa negoziatzea   sinatzea 
• Akordioa ezagutaraztea. 

Planteamendu metodologikoa 

 

Ondoko faktoreen arabera hautatuko lirateke produktuak: 
• Elkarteko kideen eskari potentziala edo erosteko ahalmena: eskaturiko produktuen eta kontsumituriko kantitateen balizko erabiltzaileak 

edota eskatzaileak diren elkarteko kideen kopurua. 
• Hornitzaileen ezaugarriak: hornitzaileen profila (nagusitasuna,...). 
• Zerbitzua kudeatzeko zailtasun maila: negoziazioaren xedeko eremuak, negoziazio prozesuko konplexutasuna eta akordioen jarraipena. 
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2. gertaera nagusia: informazioa elkarteko kideen artean biltzea eta aztertzea 
 
Produktuak eta zerbitzuak aurretik hautatu ondoren, euskarri bat diseinatuko litzateke produktu lerro bakoitzerako, datu errealak oinarri har-
tuta azkenean hautaturiko hornitzaileekin negoziazio prozesu bati ekin baino lehen beharrezko informazioa biltzeko eta aztertzeko:  
• Kontsumoak. 
• Hornitzaileak.  
• Erosteko baldintzak. 
• .... 

 
Prozesu horren ondorioz, erosketa taldeak abiapuntuan dituen baldintzak zein diren jakiteko modua egon behar da: kontsumoak, baldintzak 
eta behar konkretuak. 
 

Planteamendu metodologikoa 

 

 Produktu lerro bakoitzerako egituraturiko galdetegiaren diseinua oinarri hartuta bilduko beharko litzateke informazioa el-
karteko kideen artean.  

 

 Multzo osoan informazioa bildu baino lehen, elkarteko kide gutxi batzuekin eta hornitzaileren batekin egin beharko litza-
teke test bat (4 edo 5 bazkide), eskaturiko informazioa egokia den jakiteko eta informazioa biltzeko prozesuko balizko 
arazoak antzemateko. 
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3. gertaera nagusia: negoziazio prozesua 

Prozedura honen inguruan bideratu beharko litzateke negoziazio prozesua: 
 
• Eskaintzak eskatzea: 

• Hauxe da prozesuaren xedea: eskaintzak eskatzeko hornitzaileen zerrenda bat egitea, eskaintza eskatzeko beharrezko dokumentazioa finkatzea (aurkezpen-
gutuna, produktuaren zehaztapenak eta erantzunaren baldintzak), hornitzaileekin harremanetan jartzea eta eskaintzak eskatzea ezarritako protokoloaren ara-
bera. 

 
• Eskaintzak ebaluatzea:  

• Prozesu honen xedea erabakiak hartzeko matrize bat ezartzea da eskaintzak bateratzeko orri baten diseinua oinarri hartuta, non hornitzaileak aurkezturiko es-
kaintzak bildu eta erosketa zentralak aurretik finkaturiko irizpideen arabera aintzat harturiko kontzeptuak ebaluatzen diren. Baloratu beharreko kontzeptu edota 
eremu gisa, hauexen balorazioa pentsa liteke: produktuak eta zerbitzuak (kalitatea, bermeak,...), hornitzailea (fidagarritasuna, emandako zerbitzuak, (ego-
era,...) eta eskaintza ekonomikoa (Prezioa/tarifa, deskontuak, ordaintzeko baldintzak,...). 

 
• Negoziazioa: 

• Hauxe da prozesuaren helburua: azkenean negoziatu beharreko hornitzaileen zerrenda finkatzea, hornitzaile bakoitzarekiko negoziazio espezifikoa planifikatzea 
(negoziatzeko funtsezko puntuen zerrenda, lortu beharreko helburuak,...) eta azkenik erosketa egiteko  baldintzak negoziatzea hornitzailearekin. 

 
• Akordioa amaitzea: 

• Prozesu honen xedea eskaintzaren ebaluazioa da eskaintza irabazlea negoziatzeko, hautatzeko eta baliozkotzeko prozesuan lorturiko berrikuspenarekin osatzea, 
akordioa gauzatzea (dokumentua egitea: txantiloia) eta ezarpena planifikatzea.  
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(iii) 3. Etapa: Elkarteko kideen artean izenpeturiko akordioak/hitzarmenak ezagutaraztea edota komertzializatzea 

Edukia 

 

 
Hitzarmenaren arrakastaren zati handi baten oinarriak dira, hain zuzen ere, elkarteak berak eta azkenean aukeraturiko hornitzaileak 
hitzarmena ezagutarazteko eta merkaturatzeko egiten dituzten ahaleginak. Hori dela-eta, garrantzizkoa da jarraitu beharreko prozedura 
finkatzea, eta alde bien baliabideak eta erantzukizunak zehaztea: 
 
• Hornitzailearen aldetik: 

• Akordioari buruzko publizitatea sartzea elkartearen aldizkarian edo, bestela, tokiko aldizkarietan. 
• Elkarteko kide guztiengana joatea, aurretik telefono deia eginda. 
• Jarraipen txostenak egitea hiru hilean behin. 

 
• Elkartearen aldetik: 

• Elkarteko kideei zirkular bat bidaltzea, akordioaren norainokoari eta edukiari buruzko informazioa emateko.  
• Publizitatea tokiko aldizkarian agerraraztea. 
• Lorturiko emaitzen gaineko jarraipena egitea hiru hilean behin. 
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9.1.3. A3: Zerbitzuen sektorea dinamizatzeko eta trebatzeko ikastaro/mintegi berriak egitea.  

Helburuak 
• Merkataritza establezimendu txikiak kudeatzeko alde nagusien barruan dagoen trebakuntza maila hobetzea. 
• Andoain merkataritza gune ireki gisa biziberritzeko eta dinamizatzeko prozesu bati egin beharraz jabearaztea profesionalak. 
Jarduketaren oinarriak 
• Jardunaldi/mintegiak antolatzea edota horietara joatea hiriguneetako merkataritzaren garapenarekin lotutako gaiak eztabaidatzeko: 

hirigintza komertziala, animazioa, sustapena,…, eta beste gune batzuetan eginiko esperientziak azaltzeko. 
• Trebakuntza Plan Iraunkor bat egitea Andoaingo merkataritzaren eta ostalaritzaren behar espezifikoei erantzuna emateko. 

Burutu beharreko ekintzak  
1.- Tokiko profesionalen behar errealak antzematea honako hauen inguruko trebakuntza ikastaroak egiteko: 

 Salmenta-tokia antolatzea: instalazioak, ekipamendua, merchandising-a,… 
 Salmenta-tokien sustapena eta animazioa. 
 Negozioaren kudeaketa ekonomiko-finantzarioa. 
 Kontsumitzaileari laguntzeko teknikak. 

2.- Andoaingo profesionalak negozioaren etorkizunean trebakuntzak duen garrantziaz eta eraginez jabearazteko komu-
nikazio kanpaina egitea.  
Profesional horiek etengabeko trebakuntzaren garrantziaz jabetzeko jarduketara bideratu beharko lirateke kanpaina horren me-
zuak: 

 Jarduera egiten duten sektoreak bizi duen etengabeko aldaketa prozesu garrantzitsua ezagutzeko leihoa. 
 Negozioa etengabe hobetzeko tresna. 
 Negozioaren etorkizunarekin lotutako erabaki estrategikoak edo operatiboak hartzeko oinarria. 

3.- Programaturiko trebakuntza ikastaroak eta mintegiak beharrezko finantzazioa lortu ahal izateko herri erakundeen 
laguntza bilatzea. 

 Gaur egun, hainbat herri erakunde (Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza Zuzendaritza, Hobetuz,…) eta pribatu dago (Merkataritza Ganberak, Merka-
taritza Federazioa,…), eta aldian-aldian Andoaingo dendarien beharrei egokituriko trebakuntza ikastaroak egiten edo diruz laguntzen dute. 

4.- Trebakuntza ikastaroak eta jardunaldiak antolatzea. Xedea: 4 jardunaldia, 1 hiru hilean (Erosketa zentraletarako 
planteaturikoa aparte). 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Dendarien Elkartea • Salkineko Zuzenda-
ritza Batza. 

• Hizlariekin harremanetan 
jartzea 

• Finantzazioa bilatzea. 
Sektorean hedatzea. 

 
 

 
 

 

• Andoaingo Udala • Ekonomi Sustapen 
Saila. Udala. 

• Laguntza antolaketan 
• Jardunaldietarako lokalak 

kudeatzea 

 
 
• Handia 
• (2009ko 1. lauhilekoa) 

 
• 9.000 € 
• (Merkagunea EJ)  

• 09/12/30eko jardu-
naldia prestatzea 

• Diru-laguntza eska-
tzea  

• 09/9/15eko jardunal-
dia egitea  

• (1 hiru hilean)  
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9.1.4. A4: Elkartearen barruan bezeroarentzako gutxieneko zerbitzuak ziurtatzen dituzten establezimenduak 

homologatzeko berme-zigilu bat sortzea. 

Helburuak 

Elkarteko kideen artean azken bezeroarentzako gutxieneko zerbitzu batzuk erabiltzea hedatzea. 

Jarduketaren oinarriak 
Bezeroari gutxieneko zerbitzuak ematen dizkioten elkarteko kideak homologatzea: 
• Dirua itzultzea erosketarekin pozik gelditu ezik. 
• Txartelarekin ordaintzeko aukera. 
• Eskaerak telefonoz, posta elektronikoz... hartzea. 
• Euskadiko Kontsumoko Artezkari Batzakoa izatea,... 
 
Burutu beharreko ekintzak  
1.- Berme-zigilu bat sortzea. 
2.- Komunikazio kanpaina bate egitea elkarteko kideen artean ezartzeko. 
3.- Hedabideetan aurkezteko kanpaina bat egitea Andoaingo zerbitzuen sektoreko bezero potentzialen artean ezaguta-

razteko. 
 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Dendarien elkartea • Salkineko Zuzen-
daritza Batza. 

• Baldintzak zehaztu 
• Zigilua sortu 
• Informazioa bilatzea 
• Sektorean eta hedab. 

ezagutarazi 

 

• Andoaingo Udala • Udalaren Ekonomi 
Sustapen Saila 

• Laguntza erakundean 

 
• Ertaina  
• (2009ko 3-4. hiruh.) 

 
• 3.000 € 
• (Merkagunea EJ)  

• Baldintzak zehaztu 
09/7/30 

• Diru-laguntza eskaera 
09/9/15 

• Hedapena 09/11/30 
•    
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9.1.5. A5: Fidelizazio tresnak hedatzea eta sakontzea 

Helburuak 
Aliantzak bilatzea tokiko dendariak dendarien txartelean txertatzeko. 

Jarduketaren oinarriak 
Andoaingo establezimenduetan bezeroen eskura jar daitezkeen kreditu txartelen hainbat aukera dago eta hainbat abantaila izan ditza-
kete bezeroentzat, zeren: 
• doakoak dira (emate-kuotarik gabe, lehen urtean mantentze-gasturik gabe titularrentzat eta txartel osagarrientzat), 
• erosketak geroratuta ordaintzea ahalbidetzen du interes eta errekargurik gabe (gutxieneko kopuru batetik hasita), 
• unibertsalak dira (mundu osoko kutxazain sare zabal batean erabil daitezke), 
• beste abantaila osagarri batzuk lor daitezke (deskontuak zenbait zerbitzutan,...), 
• gastua kontrolatzeko modua ematen dute (hileko ordainagiriak jasota,...). 

 
Berehalako abantailak dakarzkiete dendariei, zeren eta bezeroen informazioa lor baitaiteke eta sustapenak egiteko datu base bat sor 
baitaiteke. 
Burutu beharreko ekintzak  
Andoaingo merkataritzaren tamainak baldintzatu egin dezake tokiko txartel bat lortzea; beraz, nahikoa ez bada, akordio estrategikoak 
lor daitezke inguruko dendarien elkarteekin (Lasarte Oria…) baterako txartela lortzeko 

• Tartean direnak  • Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) Jarraipen adierazleak 

 

• Dendarien elkartea • Salkineko Zuzendari-
tza Batza 

a) Finantza erakundee-
kin harremanetan jar-
tzea eta baldintzak 
ezagutzea.  
b) Behar denean, alian-
tzak bilatzea beste 
elkarte batzuekin. 
c) Akordioak egitea 
finantza erakundeekin. 
d) Sektorean eta heda-
bideetan ezagutaraztea.  

 
• Handia  
• (2009ko 1-4. hiruh.) 

 
• 2.000 € 
• (Merkagunea EJ)  

a) 09/1/30 
 
 
 
b) 09/3/30 
 
 
c) 09/5/30 
 
d) 09/7/30 
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eko proposamenak 
 

9.2. 2. Lerroa: erdigunearen ahalmena/erakargarritasuna indartzea, famili ai-
sialdiaren arloak eragile berriak eginez eta jarriz. 

9.2.1. Jarduteko eremuak eta balizko lerroak hiri bilbean aisialdi gune berriak sortzeko. 

Jarduteko lerroak Andoainen aisialdi ekipamendu berriak garatzeko balizko aukeren eta kokaguneen mapa 

Hiriek ekipamendu berriak behar dituzte gero eta gehiago ai-
sialdiaren arloan aukera bereizia izateko aukera izan dezaten 
eta, hala, ahalmen handiagoko beste gune batzuetara ezin-
bestean ihes egiten duten bisitarien fluxua nolabait eteteko 
(hiriko erdigunea edo kanpoko aldeko merkataritza guneak).  

Ondoko jarduketa hauek aztertzea proposatzen da udalerriko 
baliabidea eta tradizioa hiri bilbean dauden guneekin egokitu 
daitekeen balizko aukera gisa:  

 1. Lasterrain parkearen tematizazioa, landare egituren 
eta topiaria tratamenduaren bidez.  

 2. Etxebarrieta plazan haurrentzako formatu handiko jolas 
eremu bat jartzea. 

 3. Tren modelismoko gune bat egitea Belabi inguruan edota 
Leitzaran baserri inguruan. 

 4. Bekoplaza parkea eta inguruak hobetzea. 
 5. Kalebarriko zinemen eraikina jarduera zentro gisa erabil-
tzea: Leitzaran/Oria ibaietako interpretazio zentroa, Show 
Room-a (Eskulangintza, Diseinatzaile berriak,..) 

 6. Aire zabaleko museoa (Txistoki parkeko eskultura-
multzoa). 

Planteaturiko jarduketen bidez, aisialdi ekipamendu berrien 
sare bat garatzeko posibilitatea edo aukera ikusarazi nahi da, 
elkarren osagarriak, Andoaingo erdigunera bisita berriak era-
kartzeko nahikoa ahalmenarekin. Hala, kaleak zeharkatuko 
dituzten oinezkoen ibilbideak sortuko dira, non herriko denda 
eta zerbitzu gehien biltzen diren. 

Planteaturiko jarduketen bidez, ez da azken jarduketa 
eta kokapena zehaztu nahi, baizik eta hasierako gogoe-
tarako prozesu bat ireki, eta horrek bidea eman lezake be-
netako irisgarritasunari buruzko azterketa zehatzagoa egiteko 
egon dauden guneak eta baliabideak kontuan izanik, baita 
Andoinen izaera eta jarduketa bakoitzerako balizko merkatua 
ere. 
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9.2.2. A6: Lasterrain parkearen pertsonalizazioa eta tematizazioa eta jolas eremu bat jartzea Etxebarrieta plazan. 

Jarduketaren oinarriak Jarduketa lerroen kokapena eta etsenpluak 
 

1. Lasterrain parkearen tematizazioa  
Lasterrain parkean planteaturiko jarduketen bidez, aisialdi baliabide 
orokor bat balioetsi nahi da (ibaiaren ondoko berdegunea), honako 
hauek erabilita berdeguneen tematizazioa abiapuntu hartuz: 
a) Topiaria edo apaingarrirako inaustea:  

 Zuhaixka edo zuhaitza itxura jakin batekin sortzean eta manten-
tzean datza; ezarritako profila gainditzen duten kimuak aldian-
aldian moztu behar dira horretarako. Normalean pazientzia handia 
izan behar da, hainbat urte behar direlako prozesua finkatzeko. 

 Zuhaixka bat eskultura artelan bihurtzeko tratamendu egokia.  
b) Lore egiturak jartzea: 

 Apaingarri forma berriak sortzean datza egitura finko batean oina-
rrituta; hura estaliko duten landare biziak jarriko dira behin betiko 
bertan. Aurreko prozeduran ez bezala, lehenago ikusten da emai-
tza, eta gainera, loredun landareak jar daitezke. 

Planteaturiko jarduketak parkearen fisonomiari egokitu beharko 
zaizkio, eta bat etorriko dira berriki onetsitako kirol gune txikiaren 
(aire zabaleko pistak) proiektuarekin. Proiektu horrek 245.819 €-ko 
aurrekontua du. 
 
2.  Etxebarrieta plaza: haurrentzako formatu handiko jolas 

guneak jartzea 
 Haurrentzako formatu handiko jolas guneak jarrita indartu egingo 
lirateke plazako merkataritza eta Lasterrain parkeko ekipamen-
duaren jarduera osagarria. 

 

 
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adieraz-
leak 

1.Lasterrain parkearen tematizazioa  
• Udala • Hirigintza, Lan eta Kul-

tura Sailak 
a) Lore egiturak landatzeko eta erosteko 
proiektua 
b) Lore egiturak eta landareak erostea 
c) Apaingarri itxuraz inaustea  

a) Ertaina  (2010eko 3. 
hiruh.) 
b) Ertaina (2011ko 1. hiruh.) 
c) Ertaina (2011ko 1. hiruh.) 
lore egituretarako 

a) Daturik ez (Udala) 
b) 180.000 € (Udala) 
c) Mantentzea ez dago aurreiku-
sita 

a) 10/9/30 
b) 11/3/30 
c) 11/6/30 

2.Etxebarrieta plaza: haurrentzako formatu handiko jolas gune handia jartzea 
• Udala • Hirigintza, Lan eta Kul-

tura Sailak 
a) Jolasak hautatzea 
c) Jolasak jartzea 

Ertaina (2009ko 3. hiruh.) 
Ertaina (2010eko 2. hiruh.) 

a) Kosturik ez 
b) 120.000€ (Udala) 

a) 09/9/30 
b) 10/6/30 
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9.2.3. A7 Tren modelismoko gune bat sortzea Belabi inguruan. 

Jarduketaren oinarriak Jarduketa lerroaren balizko kokaguneak etsenpluak 
Honako hauetarako aukeratzat planteatzen da udalerriko tren modelismo gunea 
sortzea:  

 Andoainek erlazio handia duelako trenarekin.  
 Haurrak erakartzeko xedea du; izan ere, trena liluragarria izan da beti haurren-
tzat. 

 Pertsona heldu askok duen tren zaletasuna gauzatzeko elkarte bat sortzeko mo-
dua emango luke.  

 Aisialdirako aukera ekarriko luke, beste gune batzuetan badagoena, baina Eus-
kal Herrian oraindik ez da garatu.   

Hortaz, planteaturiko proiektuaren asmoa ez da bisitari ugari ekarriko duen eta, 
azken helburu gisa, errentagarritasun ekonomikoa lortzea bilatzen duen aisialdi 
hornidura bat sortzea, baizik eta aipaturiko aukerei erantzuna ematea. 
Bi ardatz nagusiren inguruan bideratu daiteke proposaturiko zentroaren tema-
tika: 
• gidaturiko tren modelismoa edo lorategiko trena ere deritzona; horreta-

rako, hauexek izan behar dira: 
 zirkuitu iraunkorra jartzeko aire zabaleko gunea,  
 elkarteko kideen lana egiteko, mantentzeko, azaltzeko, etab. lokala. 

• Barneko tren modelismoa (tren maketak). 
Horrelako ekimenak gertatzen dira “tren zaleen” talde batek eskuzabaltasu-
nez eginiko lanari esker; izan ere, beste herri batzuetan moduan, seguru 
asko Andoainen bertan eta Donostialdeko metropoli aldean ere izango dira, 
baina administrazioen zuzeneko laguntza behar dute. 

 
1. Tren modelismoko zentroaren bideragarritasunari buruzko azterlana. 
Ikeiren proposamena planteatu den moduko proiektuaren bideragarritasuna az-
tertzea eta baloratzea da, Andoainek duen kokagunea eta hirigunea aisialdi gune 
gisa birkokatzeko ekarpena dela-eta. Lehen urratsean, beharren programa ze-
haztu behar da (azalerak, instalazioak,..), kokagunerik egokiena aukeratzeko. 
Horri dagokionez, Belabi inguruan hezkuntza hornidura aurreikusten dela HA-
POn; beraz, hori ere kontuan izan beharko da.  
 

2. Elkarte bat sortzea etorkizuneko proiektua kudeatzeko oinarria 
izan dadin. 
 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Ekonomi sutapen eta 
enplegu saila.  

• Kultura saila 

• Lana dinamizatzea Ertaina - Txikia 
(2011 1. hiruh.) 

Kosturik ez 
(Udala.) 

11/3/30 
 

• Kanpoko aholkularitza • Aholkularitza enpresa • Bideragarritasun azter-
lana 

Ertaina – Txikia 
(2011ko 3. hiruh.) 

30.000 € 11/9/30 

• Ekimen pribatua • Tren zaleak • Elkartea sortzea Ertaina – Txikia 
(2012ko 3. hiruh.) 

Daturik ez 12/9/30 
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9.2.4. A8 Hobekuntzak Bekoplaza parkean eta inguruetan 

Jarduketaren oinarriak Jarduketa lerroen kokagunea eta etsenplua 
Bekoplaza parkea toki estrategikoan dago hauek direla-eta: 
• Leitzaran ibaiaren bokalearen ondoan dago.  
• Kale Nagusiaren hasierako tartetik hurbil dago. 
• Leitzarango bisita turistikoen zentroko proiektuarekin lo-

tuta dago, Otieta lotzen duen pasealekuaren abiapuntua 
delako. 

 
Eremu horretan jarduteko proposamenak ez dira bakarrik 
parkearen egonaldirako kalitatea hobetzea (premiaz egune-
ratu behar da), baizik eta gune berezi bat bihurtzea ere; 
hala, bere nortasuna eta erakargarritasuna izango du. 
 
1.Bekoplazaren urbanizazio osoa. 
Urbanizazio proiektua aukera argia da parkea ibaira ireki-
tzeko eta haurrentzako hornidura espezifikoak jartzeko; 
proposamen gisa, eskultura txikiak eta haurrentzako jolas 
gune txiki bat planteatzen dira. 
 
2.Hobekuntzak Leitzaren ibaiko bi zubietan: 
• Kale Nagusiko zubia: baranda aldatzea, argi berriak eta 

jardinera esekiak jartzea. 
• Kaleberriko zubia: argi handiagoak eta jardinera esekiak 

jartzea.  
 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epea) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adie-
razleak 

1.Bekoplaza parkearen urbanizazio osoa 
• Udala • Hirigintza eta Lan Saila  a) Burutzapen proiektua 

 
b) Lanak burutzea 

a) Ertaina (2010eko 4. hi-
ruh.) 
 
b) Ertaina (2011ko 2-4. 
hiruhi.) 

a) 34.000 €  Proiektua 
(Udala.) 
 
b) Azalera: 2.650 m2  
Lanak: 525.000 €  (Udala ) 

a) 11/12/30 
 
b) 11/06/30 
 

2.Hobekuntzak Oria ibaiko bi zubietan  
• Udala • Hirigintza eta Lan Saila  a) Aurretiazko lanak idaztea 

b) Lanak burutzea 
a) Ertaina (2010eko 4. hi-
ruh.) 
 
b) Ertaina (2011ko 4. hiruh.) 

a) Kosturik ez (Udala) 
 
b) 45.000 € Obra 

a) 10/12/30 
 
b) 11/12/30 
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9.2.5. A9: Kale Nagusiko zinemen eraikina jarduera zentro bihurtzea eta berriz erabiltzea 

Jarduketaren oinarriak Jarduketa lerroen kokagunea eta etsenpluak 
Hiru ikuspegitatik landu daiteke Kale Nagusiak merkatari-
tzaren aldetik duen gainbehera: 
• Kaleko hirigintza hobetzea: A10.4. atalean ezarritako 

proposamenak  
• Lokalak birgaitzeko eta hartzeko laguntzak (A22 propo-

samenean ezarritako proposamenak). 
• Jendea erakartzeko ahalmena duten jarduketa zentro 

berriak sortzea (Atal honetan ezarri beharreko propo-
samena). 

Antzinako zinema bisitariak erakartzeko jarduera berriak 
egingo diren gune berria bihur daiteke. Aurretiazko adibide 
gisa, ikerketa lerro hauek planteatzen dira:  
• Leitzaran – Oria ibaiko interpretazio zentroa. 
• Sortzaile berrientzako zentroa (Show – Room): 

Moda, Eskulangintza, antikuarioak, liburuak,…) 
 
Horrelako proiektuen euskarria, jakina, lokala eduki-
tzea da (gaur egun, jabetza pribatua du), eta hiri-
gintza araudi berriaren zirriborroan etxebizitza bi-
hurtzea aurreikusten da.  
 
Nolanahi ere, aurreikusitako bezalako gunea zehazteko, 
hauxe egin beharko litzateke:  
 
1. Bideragarritasun azterlana  
• Proiektuaren ondoriozko erabileren, aprobetxamenduen 

eta eraginen aukera aztertuko luketen aurretiazko az-
terlanak egitea (Inbertsioak, kudeaketa ereduak, bide-
ragarritasun ekonomikoa,…). 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adie-
razleak 

• Ekimen pribatua • Eraikinaren jabea • Balorazioa (Alokairua /Salmenta)  Daturik ez Daturik ez  Daturik ez 

• Udala • Hirigintza, Lan eta 
Kultura Sailak 

a) Higiezinaren jabearekin harremane-
tan jartzea (baliagarritasunari buruzko 
balorazioa) 
b) Aukeren azterlan bat kontra-
tatzea (jabea aurretik horretarako 
prest badago)  

a) Ertaina 
 (2009ko 3. hiruh.) 
b) Ertaina 
 (2010eko 2. hiruh.) 

a) Kosturik ez 
(Udala.) 
 
b) 60.000 € Azterlana 

a) 09/09/30 
 
 
b) 10/05/30 

• Kanpoko aholkularitza • Aholkularitza enpresa • Bideragarritasun azterlana Ertaina  
(2010eko 3-4. hiruh.) 

 10/12/30 
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9.2.6. A10: Aire zabaleko museo bat egitea Txistoki parkean 

Jarduketaren oinarriak Jarduketa lerroen balizko kokagunea eta etsenpluak 
Lehenik eta behin esan behar da Txistoki parkearen eremuari bu-
ruzko hainbat iritzi eta aukera dagoela. Horien artean, hauexek 
aipa daitezke: 
• Udalaren Kultura Sailak HAPOri planteatu dizkion alegazioen on-

doriozkoak; izan ere, partzela horretan kultura hornidura ezar-
tzea aurreikusten da planean. 

• Ur kiroletarako gune baten planteamenduan estropadetarako 
eremu bat sortzeko presa bat gaitzearen ondorioz, betiere ibaiko 
ertzei buruzko legearen baldintzak betez gero (nasa, pabi-
loiak,…), eremu horretan kokatu baitaitezke. 

 
Baldin eta planteamendu horiek aurrera egiten ez badute edo ere-
mua modu intentsiboan hartu behar bada, etorkizuneko urbanizazi-
oan jarduketa bat plantea daiteke aire zabaleko museo bat egin 
ahal izateko.   
 
Jarduketa lerro hau proposatzen da:    
• eskultura multzo bat jartzea, berez bisitari berri asko erakar-

tzeko nahikoa ahalmena duen produktua bihurtzeko; 
• eskultura multzo horretatik pertsonaia bat ateratzea, eskala txi-

kian erreproduzitu (eskultura txikiak) eta merkataritza gunee-
tako hainbat tokitan jar litekeena, hiriguneko merkataritza gune 
nagusietan ibilbideak dakartzaten bilaketa-jolasak diseinatzeko 
asmoz. 

 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza, Lan eta Kultura Sailak a) Jarduketa lerroa 
diseinatzea 
 
b) Eskultura 
multzoa garatzea 

a) Txikia 
(2013ko 4. hiruh.) 
 
b) Txikia 
(2014ko 2. hiruh.) 

a) 12.000 € 
(Udala) 
 
b) 480.000 €  
 

a) 2013/12/30 
 
b) 2014/06/30 
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9.3. 3. lerroa: merkataritza eta zerbitzuen sektorea kokatzen deneko hiri guneak 
eta azpiegiturak hobetzea. 

9.3.1. A11: Andoainen udalerri pertzepzioa hobetzeko edota indartzeko eta erdigunean sartzeko edota irteteko 
atetik ematen duen irudia hobetzeko zedarriak sortzea.  

Helburuak 

Merkataritza gune gisa definituriko merkataritza gunean sartzeko edo irteteko bidetik bisitariak dituen pertzepzioak eta azpiegiturak hobetzea. 
 
Jarduketaren oinarriak   

1.- Andoaingo hirigunean sartzeko edota irteteko ate/balizatik dagoen pertzepzioak indartzeko formatu handiko barne eta kanpoko zedarriak 
sortzea.  

• a) Zedarriak jartzeko kokapenak aukeratzea eta baimenak kudeatzea 
 
• b).- Zedarrien diseinua. Urrats hauek jarraituz burutu beharko litzateke etapa: 

• Diseinurako hainbat proposamen egitea. 
• Aukera bat aztertzea eta hautatzea. 
• Diseinua garatzea: fabrikaziorako planoak eta dokumentu teknikoak.  
• Fabrikatzeko eta jartzeko aurrekontua. 
• Aukeraturiko diseinuaren eskalako maketa bat eta azkenean transmitituriko irudia eta eragina ikusteko argazki-muntaketa egitea. 

 
Aukera gisa, zedarri berrien diseinuan, egon dauden baliabideak erabiltzea balora daiteke hala nola Buruntza Etxebarriko baserriaren 
arku historikoa erabiltzea. 

 
• c).- Mugarriak fabrikatzea eta jartzea 
 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza, Lan, Zerbitzu 
eta Kultura Sailak 

a) Kokaguneak aukeratzea 
 
b) Zedarrien diseinua 
 
c) Instalazioan fabrikatzea 

Txikia (2.014) a) Kosturik ez 
 
b) 30.000 € (Udala) 
 
c) Daturik ez 

a) 2014/1/30 
 
b) 2014/9/30 
 
c) Daturik ez 
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Hiri gunean sartzeko eta irteteko ateen irudia indartzeko eta hobetzeko mugarriak jartzeko eremuak eta jarduteko lerroak  
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N1 LEKUZ ALDATU ONDORENGO BALIZKO KOKAPENEN ETA TRATAMENDUEN ETSENPLUAK 
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N1 LEKUZ ALDATU ONDORENGO BALIZKO KOKAPENEN ETA TRATAMENDUEN ETSENPLUAK 
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9.3.2. Andoaingo erdiguneko bideak tratatzeko planteamendua. 

a) Oinezkoen kaleen eta autoak eta oinezkoak batera izateko kaleen ezaugarriak dituzten oinarrizko kontzeptuak 

Andoaingo oinezkoen guneen etsenpluak Oinezkoen guneak/kaleak zehazten dituzten oinarrizko ezaugarriak 

   

Trafikora itxita dauden guneak dira. Murriztuta dago ibilgailuak sartzea, aurrez 
ezarritako orduetan zamalanak egiteko eta auzokideak garajean sartzeko izan 
ezik. 
 
 

Autoak eta oinezkoak batera izateko guneak zehazten dituzten oinarrizko 
ezaugarriak 

Autoak eta oinezkoak batera izateko kaleen adibideak 

Aparkatzeko aukerarik gabe 

    
Aparkatzeko aukera 

   
Erabilitako seinaleak 

Gune berri horietan, desagertu egiten da galtzada eta espaloiaren arteko bereizketa 
zorrotza, eta altzariak, zoladura eta landarea dira lehentasunen ordena berria ezar-
tzen laguntzen dutenak, baita egonaldirako funtzio berrietarako gunea irekitzen 
dutenak ere. 
 
Kaleen trafikoaren guztizko intentsitatea ez da oso handia izan behar, egoi-
tza/merkataritza funtzioarekiko interferentziarik ez izateko. Hauexetan aplikatzea 
gomendatzen da: 
• Merkataritza aldeak/kaleak, gehienez 100 ibilgailu puntako orduetan.  
• Merkataritza aldeak/kaleak, gehienez 300 ibilgailu puntako orduetan. 

 
Irizpide hauen araberakoak dira autoak eta oinezkoak batera izateko eremuenak 
erabiltzeko baldintzak: 
• Orduko 20 km-ko gehieneko abiadura ezarri da, eta gidariek lehentasuna eman 

behar diete oinezkoei. 
• Seinaleek edo markek adierazitako tokietan baizik ezin dira aparkatu ibilgailuak. 
• Oinezkoek zirkulatzeko eremu osoa erabil dezakete, baina ez diete beharrezko 

oztoporik jarri gabe ibilgailuetako gidariei. 
 
Seinaleztapen espezifikoa behar duten aldeak. 
 
Andoaingo erdigunean, ez da tratatu biderik horrelako kaleekin. 
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b) Bideak tratatzeko proposamen orokorra 

Erdiguneko bideen tratamendua (Jarduteko proposamenak)  
Hauexetara dago bideratuta 
Andoaingo erdiguneko bi-
deak tratatzeko proposa-
men orokorra: 
 
• erdiguneko trafikoa apal-

tzea, bereziki Andoaingo 
merkataritza ardatz na-
gusietatik hurbileko in-
guruetan; 

 
• neurrizko trafiko dentsi-

tateak dauden bideen 
kalitatea hobetzea (ikusi 
aurreko epigrafeko iriz-
pideak), oinezkoak eta 
autoak batera ibili ahal 
izateko; 

 
• merkataritza ardatzen 

eta alboko guneen irudia 
indartzea. 

 
Proiektua idatzi duen tal-
deak aldaketa hori egitea 
proposatzen du: bide kon-
bentzionalak autoak eta 
oinezkoak batera izateko 
gune bihurtzea. 
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9.3.3. A12: Erdiguneko aparkalekuak. 

a) A12.1 Erdiguneko aparkalekuak gehitzeko aukeren azterketa. 

Jarduketa lerroak 
Erdigunean aparkaleku gehiago jartzeko (auzokideentzat eta txandakakoak) jarduketa lerroak ondorio onak izan ditzake Andoaingo erdigunean: 
• Balizko garapenak planteatzen diren eremuetan bizi direnen eskaria gero eta handiagoa izango da eta eskari hori beteko da. 
• Herri guneen tratamendua; horri esker, pasoko eta egonaldirako guneen kalitatea hobetu ahal izango da. 
• Bideetako aparkalekuen txanda-indizeen igoera, aparkatzeko denborak mugatzeko neurriak aplika baitaitezke. 

 
Jarduketaren oinarriak 

Lurpeko aparkaleku berriak sortzeko prozesuak, gune eskuragarriak izateaz gain, inbertsio iturriak egin behar dira, askotan administrazioek zuzenenak ezin har ditza-
ketenak beren gain eta, beraz, ekimen pribatua behar da.  
Proiektua idatzi duen proposamena hasierako planteamendua egitea da, non aurretiaz honako hauek ezarriko diren: 
• Aparkalekuak handitzeko balizko kokaguneak (lurpekoak, estaliak, lur gainekoak), baita ondoriozko ahalmenaren lehen zenbatespena ere. 
• Kokagune bakoitzean lorturiko plazetarako erabilerak. 
• Inbertsio kostuen gaineko lehen hurbilketa.  

Agerikoa denez, jarduketa eremu bakoitzaren bideragarritasuna zehazteko, honako hauek zenbatzeko xehetasun azterlanak egin behar dira: gunearen aprobetxamen-
dua, inbertsio kostuak, eskari erreala, etab. Horik guztiek azterlan espezifikoa behar dute eta horren norainokoa eta edukia MBPB honen kanpoan dago 
. 
MBPB idatzi den egoera ekonomikoa dela-eta, epe laburrean ez da aurreikusten sustatzaile pribatuak sartzea, baldin eta ez badute pizgarri argirik jasotzen garaje plaza 
merkaturatzeak dakarren ageriko arriskua murrizteko, 
 

Kokagunea 
(Erantsitako plano 
zk.) 

Eremua Azalera (m2) 
 

Plaza kop. solairuko 
(Solairu kop.) 

Kostuen 1. zenba-
tespena 

Balizko erabilerak 
(ekimen mota) 

 
1a Belabi (Disuasio aparkalekua)  3.000 m2  107 (1) 2.570.000 € Auzokideen aparkaleku pribatua 

(Partzelen emakida/salmenta) 
1 b Belabi (Disuasio aparkalekua)  3.000 m2 107 (1)  Txandakako aparkaleku publikoa 

(Denbora mugatua) 
2 Kaleberria (Geltokia)  3.900 m2 140 (2) 7.605.000 € Auzokideen aparkaleku publikoa 

(Partzelen emakida/salmenta) 
 Ondarreta 2.800 m2 100 (1) 2.700.000 € Auzokideen aparkaleku pribatua 

(Partzelen emakida/salmenta) 
4 Txistoki parkea 1.250 m2 45 (1) 937.000 € Txandakako aparkaleku publikoa 

(Denbora mugatua) 
5 Elizondo Plaza 1.500 m2 54 (2) 2.900.000 € Auzokideen aparkaleku pribatua 

(Partzelen emakida/salmenta) 
6 Arrate Plaza  

(pilotalekuaren aurrean) 
1.370 50 (2) 1.350.000 € Auzokideen aparkaleku pribatua 

(Partzelen emakida/salmenta) 
7 Arteta Kalea  560 m2  56.000 € Lur gaineko aparkaleku publikoa 
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Erdiguneko aparkalekuak emateko eta kudeatzeko modua hobetzeko aukeren azterketa egiteko jarduketa lerroak eta eremua 
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Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epea) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

Kokaguneen azterketa (1a, 2, 3, 5): auzokideentzako lurpeko aparkalekua 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbitzu 

Sailak. 
a) Eremuak mugatzea eta 
lurra kudeatzea 
b) Harremanak susta-
tzaile/eraikitzaileekin. 
c) Balorazioa: bideragarrita-
sun azterlanak  
d) Proiektu bideragarriak 
abiaraztea 

 
Handia  
 (2.009 – 2.010) 

a) Daturik ez (Udala) 
 
b)Kosturik ez  (Udala) 
 
c) Kosturik ez (Udala) 
 
 
d) Daturik ez 

a) 09/6/30 
 
b) 09/9/30 
 
c) 10/3/30 
 
 
d) 10/12/30 

• Ekimen pribatua • Sustatzaileak/eraikitzaileak a) Bideragarritasun azterlana  
 
b) Sustapena eta eraikuntza  

a) Handia  (2009ko 3 eta 4. 
hiruhilekoa) 
 
b) (Zehazteke) 

a) Daturik ez 
 
b) Daturik ez 

a) 09/12/30 
 
b) (Zehazteke) 

Kokaguneen azterketa (6): auzokideentzako lurpeko aparkalekua 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbitzu 

Sailak. 
a) Harremanak sustatzailea-
rekin 
 
 

Txikia 
Eremuaren berrantolaketa-
ren eta eraikuntzaren mende  
(Daturik ez) 

a) Kosturik ez  
(Udala) 
 

a) Daturik ez 
 

Kokaguneen azterketa (1b, 4): estalpeko txandakako aparkaleku publikoa  
• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbitzu 

Sailak. 
a) Aurreproiektuak egitea 
 
b) Eraikuntza/ezarpena 

Txikia 
Auzokideentzako lurpeko 
aparkalekuen 1a eta 3 koka-
penen emaitzaren eta famili 
aisialdirako ekipamenduen 
garapenaren mende  
(Zehazteke) 

a) Daturik ez (Udala.) 
 
b) Daturik ez (Udala.)  
 

a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
 

Kokaguneen azterketa (7) Aparkalekuen Azalera 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbitzu 

Sailak. 
a) Aurreproiektua egitea 
 

Txikia 
Bide berria eraikitzearen 
mende  
 
(Daturik ez) 

a)Daturik ez 
(Udala.) 
 

a) Daturik ez 
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b) A12.2  Erdiguneko aparkalekuen kudeaketa. 

Erdiguneko aparkalekuen kudeaketa Merkataritza eta zerbitzuen jardueraren garapena indartu 
egiten da merkataritza alde eta ardatzen inguruan libre dau-
den aparkaleku plazak ematen badira. 

 
Jarduketa lerro bikoitzetik landa daiteke arazo horren kon-
ponbidea: 
• Soilik auzokideek erabiltzekoak diren lurpeko aparkaleku 

plaza gehiago jarrita; horri esker, bideetako aparkaleku 
plaza gehiago egon litezke libre. Horretarako, aurreko 
atalean ezarritako 5 kokaguneetako lurpeko aparkaleku 
berrien bideragarritasuna aztertzea proposatzen da (1a, 
2, 3 5, 6). 

 
• Aparkaleku publikoetarako denbora muga, horreta-

rako ezarria. Hasierako proposamen gisa, 4 eremu haue-
tan ezartzea balora daiteke: 

 1b (100 plaza) 
 4 (45 plaza)  
 8a (55 plaza)   
 eta 8b (100 plaza) 

 
Parametro hauen inguruan egitura daitezke jarduketa honen 
oinarriak: 
• Mugako erregulazio ordutegia: 

 Astelehenetik ostiralera: 9,30 – 13:30 eta 16,00 - 20:00. 
 Larunbatean: 9,30 - 13:30. 
 Gehieneko egonaldia: 1h 30 m - 2 ordu (epe hori igarota, 
ezingo da berriz aparkatu arauturiko aldean 2 ordu igaro 
arte).  

• Kostua: Zehazteke (baloratu doako kostua).  
• Kontrol sistema bat jartzea (txartelak emateko makina, 

informazio seinalea,…), eta azken kostua azkenean auke-
raturiko aldeen eta ezarritako kontrol edota zaintza siste-
maren araberakoa izango da.  

 
4 alde berri sortuta (ikusi planoa) arin daitezke zamalane-
tan antzemandako hutsuneak: 
• 9ª: berehala jar daiteke martxan.  
• 9b: lehenbizi urbanizazio osoa egitea komeni da.  
• 9 c: berehala jar daiteke martxan.  
• 9d: ez da beharrezkoa epe laburrera, baina gomendaga-

rria da alde horretako aurreikusitako etxebizitzak egiten 
direnean.  
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Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzazio iturria) 

Jarraipen adierazleak 

Kokapenaren azterketa: (1b, 4) aparkaleku publikoa, estalpeko txandakako sistema egonaldi mugatuarekin 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Aplikazio esparruak muga-
tzea. 
b) Kudeaketaren erabakia: 

 Ordaindua/doakoa 
 Kontrola sistemak 
 … 

c) Sistema ezartzea. 

Txikia 
• Auzokideentzako lurpeko 

aparkalekuen 1a eta 3 koka-
penen emaitzaren eta famili 
aisialdirako ekipamenduen 
garapenaren mende  

(Zehazteke) 

a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
 

Plaza libreak denbora mugatuan hartu beharreko plaza bihurtzea (bideko 8a eta 8b eta apar-
kalekuko 1b eta 4 kokapenak)  

 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Aplikazio esparruak muga-
tzea. 
b) Kudeaketaren erabakia: 

 Ordaindua/doakoa 
 Kontrola sistemak 
 … 

c) Sistema ezartzea. 

 
Txikia 
5. aparkalekua eraikitzeko lane-
tan izango du eragina 
(Zehazteke) 

 
Instalazioak: 52.000 € 
 

 Parkimetroak (8),  
 Seinaleak (8) 
 Plazetako pintura.  

 
Kudeaketa gastuak: 42.000€/ 
urtean 
 

 Zaintzako pertsonala (1,5 
perts.) 

 Mantentzea Parkimetroak 

a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
 
 
c) Zehazteke 

Zamalanetarako alde berriak gaitzea (kokapenak: 9a, 9b, 9c eta 9d)  

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Aplikazio esparruak muga-
tzea. 
 
b) Guneak gaitzea. 

9ª:  Handia (09/6/30) 
9b. Handia (urbanizazio osoaren 
mende) 
9 c: Ertaina (09/12/30) 
9d: Txikia (etxebizitza eta 
etxabe komertzialak eraikitzea-
ren mende) 

 
Daturik ez (Udala) 
 

9a) 09/06/30 
 
9b) Daturik ez 
 
9c) 09/12/30 
 
9d) Daturik ez 
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9.3.4. A13: Beheko Aldeko merkataritza esparruarekin lotutako jarduketa proposamenak. 

a) Beheko Alde inguruko jarduketa lerroak. 

Beheko Aldeko merkataritza esparruarekin lotutako jarduketa eremuen mugak  
 
Ondoko ardatz hauen inguruan egituratzen dira 
Beheko Aldeko merkataritza gisa zehazturiko 
jarduketa eremuan planteaturiko proposamenak 
(ikusi honekin batera doan planoa): 
 
1. Bide ardatzetik transmitituriko irudia 

hobetzea: Oria zubia  Aita Larramendi 
 Zumea. 

 
2. Zumea plazako altzari berriak. 
 
3. Belabi (autoak eta oinezkoak batera iza-

teko kale bihurtzea).  
 
Jarduketa hori pasoko trafiko handia egotearen 
arabera egingo da  
 
4. Famili aisialdirako hornidura indartzea:  

• Lasterrain parkea. 
• Etxebarrieta Plaza. 
• Belabi ingurua. 
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d  

 

b) A13.1. Bide ardatzetik dagoen irudia hobetzea (Oria zubia  Aita Larramendi  Zumea) 
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Jarduketaren oinarriak Funtzio anitzeko osagaiaren etsenplua 
Hauexetarako dira bide ardatzetik dagoen irudia hobetzeko planteaturiko 
jarduketak: 
a) Sarrerako ardatza merkataritza gunerako pertsonaliza-

tzea/janztea/ apaintzea ahalbidetzen duen funtzio anitzeko 
osagai bat diseinatzea.  
• Adibide gisa, funtzio anitzeko osagai baten posibilitateak azaltzen 

dira (Markesina, publizitate panela,… ), automobilaren zein oinez-
koaren eskalara egokitzen dena. 

• Behin betiko osagaiaren aukerak aurretiazko azterlan bat behar du. 
Hauexek zehaztuko dira bertan: osagaitik espero diren funtzioak, 
kokaguneak, beharrezko osagaien kopurua eta hura egiteak eta jar-
tzeak dakartzan kostuak.  

b) Zubia sarrerako zedarri gisa pertsonalizatzea: 
• Zubiaren egungo egoera hobetzeko eta hirigunean sartzeko ate gisa 

duen eginkizuna indartzeko jarduketak hainbat aukeratatik plantea 
daitezke; hori dela-eta, aurretiazko azterlana behar da hura zehaz-
teko. Nolanahi ere, egungo baranda aldatzea izan be-
har da kontuan, baita argi berriak sartzea eta, hala 
denean, zubia pertsonalizatzea eta ardatzeko gaine-
rako tokietara lekuz aldatzea ahalbidetzen duten osa-
gai bereziren bat jartzea ere (Aita Larramendi – Zu-
mea). 

c) Jarritako argiak pixkanaka bateratzea 
• Beso bikoitzeko zutabekoa da proposaturiko argi 

mota, luminaria bat bidera (lurretik 8 m-ra gutxi go-
rabehera) eta beste luminaria espaloira (gutxi gora-
behera 4,5 m-ra). 

 

 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adieraz-
leak 

• Udala • Hirigintza eta Lan 
eta Zerbitzu Sai-
lak.  

a) Funtzio anitzeko osagaia-
ren aurretiazko azterlana. 
 
 
b) Zubiari buruzko aurre-
tiazko azterlana 
 
 
 
c) Argiak pixkanaka aldatzea 

a) Handia  
(Zehazteke) 
 
 
a) Ertaina - Txikia 
(Zehazteke) 
 
 
c) Ertaina – Txikia 
(Zehazteke) 

a) Azterlana 14.000 € (Udala.) 
Emaitzako osagaiak jartzea (12): 
180.000 € (Udala.) 
 
b) 5.000 € (Udala.) 
Zubiaren egokitzapena: 65.000€ 
(Udala). 
 
c) Daturik ez (Udala.) 
Aldatu/jarri beharreko 82 puntu  
Zutabearen aleko prezioa: 3.500 € 

 
a) Zehazteke 
 
 
b) Zehazteke 
 
 
 
c) Zehazteke 
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c) A13.2.Altzari berriak Zumea plazan. 

Jarduketaren oinarriak  
 
Zumea plaza Andoaingo beheko aldearen erdigunea izatea indartu egin dai-
teke altzariak hobetuta. Beraz, funtzio anitzeko osagai baten balizko disei-
nuari buruz azkenean hartutako erabakia izan beharko da kontuan. Hala 
eginez gero, balizko aplikazio bat izan liteke egonaldirako alde estalia sor-
tzea azkenean diseinaturiko osagai modularra oinarri hartuta. 
 
a) Arkupeen aurrealdeen tratamendua: 

• arkupeen aurrealdeko zerrenda altuan jar litekeen elementu bat la-
gungarria izan daiteke etxabe komertzialen irudia pertsonalizatzeko 
eta plazako ertzen dekorazioa hobetzeko. Nahi den efektua lortzeko 
balizko soluzio asko dago: argia pasatzen uzten duen osagai bat jar-
tzea (kolorezko kristala) edo arkupeen sabairainoko aurre aldeko mu-
ral bat jartzea. 

 
b) Altzari berriak jartzea gune estaliak sortzeko: 

• Ikusi markesina modularraren aukera eguraldiaren kontrako babese-
rako egonaldiko alde berriak sortzeko (eguzkia, euria,…). 

 
c) Plazan jarritako eskultura lekuz aldatzea: 

• Gaur egun plazan jarrita dagoen eskulturak toki zabala hartzen du eta 
segurtasun arazoak dakartza. 

 

 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adieraz-
leak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) eta b) Aurretiazko azter-
lana 
 
 
 
c) Leku-aldaketa 

a) eta b) Ertaina 
(Zehazteke) 
 
 
c) Ertaina  
(Zehazteke) 

a) b) Azterlana 12.000 € (Udala) 
Altzari berriak 144.000 €  
(Udala/ Merkagunea EJ)   
 
c) Daturik ez 
(Udala.) 

a) Zehazteke 
 
 
 
c) Zehazteke 
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d) A13.3 Belabi kalea autoak eta oinezkoak batera izateko gune bihurtzea 

Jarduketaren oinarriak   
 

Bigarren mailako bide honetan jarduteko proposa-
mena eta autoak eta oinezkoak batera izateko gune 
bihurtzeko proposamena honelako jarduketatzat 
hartzen da:  
• Pasoko trafiko handirik ez egotearekin lotua. 

Goiburun osasun horniduraren proiektua etorki-
zunean eginda, nabarmen handitu daiteke 
egungo trafiko maila.  

• Belabi parkean aisialdi eremuan ekipamendu 
egituratzaile bat egitearen zain (gaur egun di-
suasio parke gisa erabiltzen da).  

 
Hauexek izango dira autoak eta oinezkoak batera 
izateko bideen azken diseinuan aintzat hartu be-
harreko irizpideak: 
• Ibilgailuak pasatzeko galtzada edo eremua: 

errei bateko gutxieneko zabalerak (3,50 m) 
eta 2 erreirako. Azken zoladuran, hormigoi 
inprimatuarekin estal daiteke.  

 
• Ahal dela lerroko aparkalekuak: 2,10 m-ko 

zabalera. 
 
• Zuhaitz lerrokatuak: txorkoarekin, fatxaden 

aurreko aldetik gutxienez 3,5 – 4 m-ko dis-
tantziara. 

 
• Soilik oinezkoentzako pasoko espa-

loiak/eremuak: gutxienez 2,20 m-ko zabalera. 
Harlauza hidraulikoarekin egin daiteke zoladura.  

 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea  

a) Txikia (Zehazteke) 
 
b) Inguruko proiektuaren 
mende 

a) Proiektua 105.000 € 
(Udala.) 
 
b) Azalera: 8.700 m2  
Lanak:2.100.000 €   
(Udala. – Merkagunea EJ) 

a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
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e) Jarduketa proposamenen laburpena. 

Beheko Aldeko merkataritza guneekin lotutako inguruetako jarduketa proposamen nagusiak 
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9.3.5. A14: Kale Nagusiko eta inguruko kaleetako merkataritza ardatzeko urbanizazioak eta tratamendua. 

a) Kale Nagusiko eta inguruko kaleetako merkataritza ardatzerako jarduketa lerroak.  

Kale Nagusiko ardatzarekin zehazturiko jarduketa eremuaren muga   
Ondoko eremu eta jarduketa ardatz hauen inguruan bideratu 
dira Kale Nagusiko eta inguruko merkataritza gune gisa zehaz-
turiko eremuan planteaturiko proposamenak (ikusi honekin 
batera doan planoa): 
 

1. Zumea (Kaleberria eta Kale Nagusi artean): oi-
nezkoen gune bihurtzea. 

 
2. Angurasutegi Kalea: autoak eta oinezkoak batera 

izateko gune bihurtzea. 
 

3. Kale Nagusia (Zumea eta J. Bautista Erro arteko 
tartea): hobekuntzak zoladuran, argietan eta jar-
dineretan. 

 
4. Kaleberria: hobekuntzak espaloietan eta argietan 

eta auzokideentzako aparkalekuan. 
 

5. Angurasutegi Kalea: autoak eta oinezkoak batera 
izateko gune bihurtzea. 
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b) A14.1 Zumea (Kaleberria eta kale Nagusi artean) 

Jarduketaren oinarriak   
 
Urbanizazio osora bideratuta dago kale honen tar-
teko jarduketa proposamena, eta Kale Nagusiari 
jarraipena emango liokeen oinezkoen gune bihur-
tuko litzateke. 

 
Kalearen azken diseinuan aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 

 
• Urbanizazioa: Kale Nagusikoaren antzekoa, 

txosten honetan planteaturiko hobekuntzak 
barne: 
 Argiak aldatzea(1): eraikineko fatxadarako besoa 
eta ibai ertzeko zutabea. 

(1)Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 

 Zoladura: zoladura mistoa jartzea baloratzea: ha-
rria hormigoi inprimatuarekin. 

 
 Argidun besoan jarritako jardinera esekiak. 

 
 Edukiontzi-multzoen kokagunea aldatzea  

 
• Ibilgailuak sartzeko kontrol automatikoen sistemak 

jartzea: baimendutako ibilgailuak soilik sartu ahal 
izango dira eta baimendutako ordutegian zamala-
nak egiteko.  

 
 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea 

a) Handia (2009ko 3. hiruh.) 
 

Proiektua eta Lanak: 315.064 €  
(Udala –FEIL fondoak) 

 
a) 09/12/30 
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teko proposamenak 
 
c) A14.2 Angurasutegi Kalea autoak eta oinezkoak batera izateko gune bihurtzea. 

Jarduketaren oinarriak   
 
Hauexek izango dira autoak eta oinezkoak batera 
izateko bideen azken diseinuan aintzat hartu beha-
rreko irizpideak: 
• Ibilgailuak pasatzeko galtzada edo eremua: errei 

bateko gutxieneko zabalerak (3,50 m) eta 2 
erreirako. Azken zoladuran, hormigoi inprima-
tuarekin estal daiteke.  

 
• Ahal dela lerroko aparkalekuak: 2,10 m-ko za-

balera. 
 
• Zuhaitz lerrokatuak: ez da aurreikusten. 

 
• Herri argiak: ahal den lekuan, 4,5 m-ko lumina-

ria duen zutabearekin.  
 

Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 
Soilik oinezkoentzako pasoko espaloiak/eremuak: tarte 
bakoitzean ahalik eta zabalerarik handiena. Harlauza 
hidraulikoarekin egin daiteke zoladura. 
 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea 

a) Ertaina Txikia 
(Zehazteke) 
 
b) Ertaina Txikia  
(Zehazteke) 

a) 33.000 €  Proiek-
tua(Udala) 
 
b) Azalera: 2.175 m2  
Lanak: 510.000 €   
(Udala – Merkagunea EJ) 

a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
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d) A14.3 Kale Nagusia (Zumea eta J. Bautista Erro arteko tartea): hobekuntzak zoladuran, argietan eta jardineretan. 

Jarduketaren oinarriak  
 

Honako hauetan hobekuntzak egitera dago bideratuta jardu-
keta proposamena: 

 
a) Jarritako argiak:  

• Fatxadako besoa duten egungo luminarien ordez disei-
nua gaurkotuago bat eta argi errendimendu hobeagoa 
duen beste bat jartzea gomendatzen da (ikusi etsen-
plua). 

• Lurrean sartutako argien aurreko aukera osagarri gisa 
planteatzen da (ikusi etsenplua). Ez dago aurreikusita 1. 
zenbatespenean. 

 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 

b) Jardinera esekiak jartzea luminaria berriaren besoan. 
 

c) Pasagunearen ondoan dagoen plazatxoan haurrentzako 
jolas gune txiki bat jartzea. 

 
Luminaria etsenplua  

Paretako besoa 

 

Etsenplua  
Lurrean sartutako argiak 

  
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Aurretiazko azterlanak 
 
b) Hobekuntza lanak egitea 

a) Handia (2009ko 1. hiruh.) 
 
b) Handia (2010eko 3. hiruh.) 

a) Kosturik ez (Udala) 
 
b) Lanak: 190.000 €   
(Udala. – Merkagunea EJ)  

a) 09/09/30 
 
b) 10/12/30 
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e) A14.4. Kaleberria: hobekuntzak espaloietan eta argietan 

Jarduketaren oinarriak   
 
Hauexetarako dira Kaleberrian planteaturiko jarduketa 
proposamenak:  
 
• Espaloiak zabalago egitea hala egiteko modua dau-

den bideko tarteetan; gainera, txorkoko zuhaitz le-
rrokatuak jarriko dira aparkaleku bandan. 

 
• Egungo argiak pixkanaka bateratzea. Orientaturiko 

beso bikoitzeko zutabea da proposatzen den argi 
mota, bata bidera (8 m-ra gutxi gorabehera) eta 
beste bat espaloira (4,5 m-ra gutxi gorabehera).  

 
• Edukiontzien multzoa lurpean sartzea edo estaltzea 

bideragarria ez bada. 
 
• Zamalanetarako eremu bat gaitzea. 

 
Garrantzizkoa da esatea A12 atalean ezarritako para-
metroak dituen auzokideentzako aparkaleku bat egi-
teak arindu egingo lituzkeela inguru horretan bizi dire-
nek aparkamenduaren aldetik dituzten beharrak, eta 
erraztu egingo luke eremu horretarako planteaturiko 
urbanizazio proposamenak aukeratzea. 
 

Argiteria: udala araudiaren diagnostikoaren zain 
 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• a) Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea  

a) Ertaina 
(Zehazteke) 
 
b) Ertaina   
(Zehazteke) 

a) 21.000 € Proiek-
tua(Udala) 
 
b) Azalera: 2.500 m2  
Lanak: 322.700 €    
(Udala) 

 
a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
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f) A14.5 Kalebarriko aldea: autoak eta oinezkoak batera izateko gune bihurtzea eta urbanizazio osoa 

Jarduketaren oinarriak   
 
Hauexek izango dira autoak eta oinezkoak batera 
izateko bideen azken diseinuan aintzat hartu beha-
rreko irizpideak: 
• Ibilgailuak pasatzeko galtzada edo eremua: errei 

bateko gutxieneko zabalerak (3,50 m) eta 2 
erreirako. Azken zoladuran, hormigoi inprima-
tuarekin estal daiteke.  

 
• Ahal dela lerroko aparkalekuak: 2,10 m-ko za-

balera. 
 
• Zuhaitz lerrokatuak: txorkoa aparkaleku ban-

dan. 
 
• Herri argiak: ahal den lekuan, 4,5 m-ko lumina-

ria duen zutabearekin.  
 

Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 
• Soilik oinezkoentzako pasoko espaloiak/eremuak: 

tarte bakoitzean ahalik eta zabalerarik handiena. 
Harlauza hidraulikoarekin egin daiteke zoladura. 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea 

a) Ertaina Txikia 
(Zehazteke) 
 
b) Ertaina  Txikia 
(Zehazteke) 

 a) 31.000 € Proiek-
tua(Udala) 
 
b) Azalera:2.630 m2  
Lanak: 620.000 €   
(Udala. – Merkagune GV) 

 
a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
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g) Kale Nagusiko eta inguruko kaleetako merkataritza ardatzean jarduteko proposamenen laburpena 

Kale Nagusiko eta inguruko kaleetako merkataritza ardatzean jarduteko proposamenak  

 
 
 

 
47 

 



 
 

Andoaingo MBPB 
 

 

 9. Jarduteko proposamenak 
 

 

 

9.3.6. A15: Ondarretako merkataritza gunearen urbanizazioak eta tratamendua 

a) Ondarreta inguruan jarduteko lerroak. 

Ondarreta merkataritza gunean zehazturiko jarduketa eremuaren muga  
 
Ondoko jarduketa ardatz hauen inguruan bideratu dira Ondarreta 
merkataritza gune gisa zehazturiko eremuan planteatu diren propo-
samenak (ikusi honekin batera doan planoa): 
 

1. Txistoki parkearen ingurua funtzio anitzerako gune bi-
hurtzea. (Azkenean onetsitako proiektuen eta erabileren 
mende: ikusi A6. 1 proposameneko komentarioak). 

 
 

2. Ondarreta autoak eta oinezkoak batera izateko gune 
gisa urbanizatzea osorik. 

 
 
Aurretiazko urrats gisa, auzokideentzako aparkaleku bat egitearen 
bideragarritasuna aztertu beharko litzateke. 
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b) A15.1Txistoki parke ingurua funtzio anitzerako gune bihurtzea.  

 
a) Funtzio anitzerako gune bat egitea 
 

Azkenik onetsitako proiektuen eta erabileren mende jarritako 
jarduketa (ikusi A6. 1 proposameneko komentarioak): 

 
Txistoki parkearen neurriak eta Andoaingo hiri bilbearen ba-
rruan dagoela-eta, hiri guneko ahalmen eta eragin handiko 
erreserbako gunea da. 

 
Gune horrek balio eta ondorio ugari ditu; hauetarako duen 
ahalmena nabarmentzen da:  
• Ibai ondoko egonaldirako eremua (beharbada haren balio 

nagusia).  
• Ekitaldietarako gunea (Merkatu plaza, jaiak,…). 
• Aparkalekua, Bastero eta Kale Nagusi ondoan dagoelako.  
• Ekipamendu egituratzailea jartzea famili aisialdirako, sarre-

rako bideetatik eta merkataritza guneetatik hurbil. 
 

Proiektua idatzi dutenen proposamena jarduketa eremurako 
proiektu bat egitean datza, non aipaturiko balioak bateratuko 
diren eta ingurunerako mesedegarriak diren aukera estrategi-
koak galduko ez diren. 

 
b) Txistoki Pasealekuko argiak pixkanaka bateratzea, 4,5 

m eta 8 m-ko luminariak dituen beso bikoitzak jarrita. 
 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoa egiteko zain. 
 

 
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• a) Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbi-
tzu Sailak. 

i) Burutzapen proiektua 
 
ii) Lanak burutzea  

i) Ertaina Txikia 
(Zehazteke) 
ii) Ertaina Txikia 
(Zehazteke) 

i)  20.000 €  Proiektua(Udala) 
 
ii) 317.000€ egokitzapen lanak 
(Udala) 

i) Zehazteke 
 
ii) Zehazteke 
 

• b) Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbi-
tzu Sailak.  

Argiak pixkanaka aldatzea Txikia 
 (Zehazteke) 

c) Daturik ez (Udala) 
Aldatu edota jarri beharreko 18 
puntu  
Zutabearen aleko prezioa 3.500 € 

Zehazteke 
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c) A15.2 Ondarreta autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbanizatzea osorik. 

Jarduketaren oinarriak   

 
Epigrafe honetan planteaturiko proposamena abiarazi 
baino lehen, A12.1 epigrafean ezarri den bezala, auzoki-
deentzako lurpeko aparkaleku bat egitearen bideragarrita-
suna aztertu beharra dago. 
 
Aparkalekuaren gaia argitu ondoren, ondoko irizpide oro-
kor hauek aintzat hartuta egin daiteke emaitzako guneen 
urbanizazioaren diseinua: 
 
Nolanahi ere, beste eremu batzuetarako ezarritakoen 
antzekoak izango dira autoak eta oinezkoak batera iza-
teko bideen azken diseinuan aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 
• Ibilgailuak pasatzeko galtzada edo eremua: errei 

bateko gutxieneko zabalerak (3,50 m) eta 2 errei-
rako. Azken zoladuran, hormigoi inprimatuarekin 
estal daiteke.  

 
• Ahal dela lerroko aparkalekuak: 2,10 m-ko zaba-

lera. 
 
• Zuhaitz lerrokatuak: txorkoa aparkaleku bandan. 

 
• Herri argiak: ahal den lekuan, 4,5 m-ko luminaria 

duen zutabearekin. Ezin bada, fatxadarako besokoa. 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 

 
• Edukiontzi multzoa: lurpekoak. 
• Soilik oinezkoentzako pasoko espaloiak/eremuak: tarte 

bakoitzean ahalik eta zabalerarik handiena. Harlauza 
hidraulikoarekin egin daiteke zoladura. 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1 . zenbatespena  
(Finantzabideak) 

Jarraipen adierazleak 

Eremua autoak eta oinezkoak batera izateko urbanizazio osoa 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
a) Burutzapen proiektua 
 
b) Urbanizazio lanak buru-
tzea (aparkalekua aparte) 

a) Txikia 
(Zehazteke) 
 
b) Txikia 
( Zehazteke) 

a)  30.000 € Proiektua 
(Udala.) 
 
b) Azalera: 3.100 m2  
Lanak : 595.000 €   
(Udala – Merkagunea EJ) 

a) Zehazteke 
 
b) Zehazteke 
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d)  Ondarretako merkataritza gunerako proposamenen laburpena  

Ondarretako merkataritza gunean jarduteko proposamenak  
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9.3.7. A16: Goiko Plazako merkataritza guneko kaleen urbanizazioa eta tratamendua 

a) Jarduketa lerroak 

Goiko Plazako merkataritza gunean zehazturiko eremuaren muga  
Jarduketa ardatz honen inguruan bideratu dira Goiko Plazako merkata-
ritza gunean zehazturiko jarduketa eremuan planteatu diren proposa-
menak (ikusi honekin batera doan planoa): 
 
1. Hobekuntzak Goiko Plazan.  
 
2. Elizondo Plaza eraldatzea eta hobekuntzak Nafarroa Pla-

zan. 
 
3. Kale Txiki eta Arteta + “Izenik gabeko kalea”: autoak eta 

oinezkoak batera izateko kale gisa urbanizatzea. 
 
4. Argiak hobetzea Agustin Leitza, Pio Baroja, Rikardo Arregi 

kaleetan (tartea)   
 
5. Sarbide mekaniko berriak jartzea. 
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b) A16 .1 Hobekuntzak Goiko Plazan 

Jarduketaren oinarriak  
 
Hauexetarako dira Goiko Plazan planteaturiko jardu-
keta proposamenak: 
 

α)Haurrentzako formatu ertaineko jolas gune bat 
jartzea. 
 
β)Arkupeetan jarritako argiak hobetzea. 
 
χ)Pilotalekuko kanpoko paretaren tratamendua 
eta mural bihurtzea 

 
Pilotalekuaren alboko paretaren kokapena eta neu-
rriak direla-eta, pareta itsua da eta hainbat material 
eta tratamendu dituen mural gisa trata daiteke (lora-
tegi bertikalak, ur-jauziak,…); hala, zedarri berezi 
bihur daiteke. 
 
 

 
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

a) Haurrentzako formatu ertaineko jolas gune bat jartzea 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
i) Aukeraketa  
 
ii) Instalazioa 

i) Handia (2009ko 3. hiruh.) 
 
ii) Handia (2010eko 1. hi-
ruh.) 

i) Kosturik ez (Udala.) 
 
ii) 48.000€(Udala.- Merkagunea 
EJ) 

i) 09/09/30 
 
ii) 10/03/30 

b) Arkupeetan jarritako argiak hobetzea. 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
i) Aurretiazko azterlana 
 
ii) Instalazioa 

i) Handia (2009ko 1. hiruh.) 
 
ii) Handia (2101eko 1. hi-
ruh.) 

i) Kosturik ez (Udala.) 
 
ii) 4.800 € (Udala.) 

i) 10/09/30 
 
ii)10/03/30 

c) Pilotalekuko kanpoko paretaren tratamendua eta hormirudi bihurtzea 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
i) Aurreproiektua egitea 
 
ii) Instalazioa 
 

i) Ertaina Txikia  (Zehazteke) 
 
ii) Ertaina Txikia (Zehazteke 
 

i) 6.000 €  (Udala. 
 
ii)  60.000 € (Udala.)  

i) Zehazteke 
 
ii) Zehazteke 
 

(1): Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
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 Jarduteko proposamenak 
 
c) A16 .2 Hobekuntzak plazetan: Elizondo eta Nafarroa 

Jarduketaren oinarriak  
 
Hauexetarako dira planteaturiko jarduketa pro-
posamenak: 
 
a) Elizondo Plaza: 

 
• Arkupeetan jarritako argiak hobetzea. 
• Plazaren urbanizazio osoa, eremua oinez-

koen gune bihurtuta.  
 

Plaza urbanizatu baino lehen, auzokideen-
tzako aparkaleku bat egitea aurreikusten da 
(ikusi A12.1 epigrafea) bideragarritasuna 
bermatzen duten gutxieneko atalasetara iris-
ten bada. 

 
a) Nafarroa Plaza: 

 
• Arkupeetan jarritako argiak hobetzea. 

 
 

 
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adie-
razleak 

Elizondo Plazako jarduketa 
• i) Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
i) Aurretiazko azterlana 
 
ii) Instalazioa 

i) Handia (2009ko 3. hiruh.) 
 
ii) Handia (2010eko 1. hiruh.) 

i) Kosturik ez (Udala.) 
 
ii) 5.600 € (Udala.) 

i) 09/09/30 
 
ii) 10/3/30 

• ii) Udala + ekimen pri-
batua 

• Hirigintza eta Lan eta 
Zerbitzu Sailak. 

• Sustatzai-
leak/eraikitzaileak 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Urbanizazio lanak burutzea 
(Aparkalekua aparte) 

 
Ikusi A12.1 epigrafea 

Ikusi A12.1 epigrafea 
Urbanizatu beharreko eremua: 1.000 m2  
Urbanizazio lana: 272.000 €   
(Udala – Merkagunea EJ) 

 
Ikusi A12.1 epi-
grafea 

Nafarroa Plazako jarduketa. 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
i) Aurretiazko azterlana 
ii) Instalazioa 

i) Handia (2009ko 3. hiruh.) 
ii) Handia (2009ko 1. hiruh.) 

i) Kosturik ez (Udala) 
ii) 4.000 € (Udala) 

i) 30/09/09 
ii) 30/03/10 

(1): Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
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d) A16.3 Kale Txiki eta Arteta + “Izenik gabeko kalea”: autoak eta oinezkoak izateko kale gisa urbanizatzea. 

Jarduketaren oinarriak  
 

Hauexetarako dira eremu horietan planteaturiko jarduketa proposamenak: 
 

a) Kale Txiki autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbani-
zatzea. 

 
b) Izenik gabeko kalearen urbanizazio osoa. 

 
Epe luzerako planteatzen da bi proposamenak abiaraztea, HAPOn plantea-
turiko zenbait proiektua martxan jarritakoan: 
• Goiko aldeko irteerako bide berriak eraikitzea Gudarien Etorbiderantz.  
• Arrate plazako etxebizitza gune berria. 

 
Nolanahi ere, beste eremu batzuetarako ezarritakoen antzekoak izango 
dira autoak eta oinezkoak batera izateko bideen azken diseinuan aintzat 
hartu beharreko irizpideak: 
• Ibilgailuak pasatzeko galtzada edo eremua: errei bateko gutxieneko 

zabalerak (3,50 m). Azken zoladuran, hormigoi inprimatuarekin estal 
daiteke.  

• Ahal dela lerroko aparkalekuak: 2,10 m-ko zabalera. 
• Zuhaitz lerrokatuak: txorkoa aparkaleku bandan. 
• Herri argiak: ahal den lekuan, 4,5 m-ko luminaria duen zutabearekin. 

Ezin bada, fatxadarako besokoa. 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 
• Soilik oinezkoentzako pasoko espaloai/eremua: tarte bakoitzean ahalik 

eta zabalerarik handiena. 
• Soilik oinezkoentzako pasoko espaloiak/eremua: tarte bakoitzeko ahalik 

eta zabalerarik handiena.  
 
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

Kale Txikia autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa osorik urbanizatzea. 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbi-
tzu Sailak. 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea 

a) Txikia (Zehazteke) 
 
b) Txikia (Zehazteke) 

a) 36.000€ 
b) Azalera: 3.000 m2  
Lanak: 713.000 €   
(Udala – Merkagunea EJ 

a) Zehazteke. 
 
b) Zehazteke 
 

“Izenik gabeko kalea” autoak eta oinezkoak baterako izateko urbanizatzea osorik. 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbi-
tzu Sailak 

a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea 

a) Txikia (Zehazteke) 
 
b) Txikia (Zehazteke) 

a) 44.500 € 
b)Azalera: 3.700 m2  
Lanak : 890.000 €   
(Udala – Merkagunea EJ) 

a) Zehazteke. 
 
b) Zehazteke 
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e) A16.4 Argiak hobetzea Agustin Leiza, Pio Baroja eta Rikardo Arregiko tartean 

Jarduketaren oinarriak Aldatu beharreko luminaria eredua  Aldean jarri beharreko altzari lerroa 
 
Eremu horietan planteaturiko jarduketa proposamenak bertan jarri-
tako argiak pixkanaka bateratzeko dira. 
 
Balizko aukera gisa, Goiko Plazan jarritako farola eredua gainerako 
jarduketa eremu osora zabaltzeko posibilitatea planteatu da.  
 
Nolanahi ere, garrantzizkoa da zehaztea altzari lerroak eta hiri gu-
neko eremuetan jarri beharreko diseinuak. 
 

Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 

  
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adie-
razleak 

• Udala • Hirigintza eta Lan eta Zerbitzu 
Sailak 

• Argiak pixkanaka 
aldatzea 

• Ertaina Handia (2.010etik 
aurrera) 

Daturik ez (Udala.) 
Aldatu/jarri beharreko 76 puntu  
Zutabearen aleko prezioa: 2.100 € 

2010 

 
 
f) A16.5 Sarrera mekaniko berriak jartzea. 

Jarduketaren oinarriak 
 
Hauexetarako dira eremu honetan planteaturiko jarduketa proposamenak: 
 
1) Ama Kandida eta Pio Baroja kaleen atzeko aldeko loturarako eskailera mekanikoak jartzea. 

Jarduketa horrek indarra hartzen du arau subsidiarioek Ama Kandida kalerako planteaturiko egoitza gune be-
rria eraiki ondoren. 
 
Inguru horretarako aurreikusitako egoitza gune berriaren garapenarekin dago lotuta proiektu hori. 

 

 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adie-
razleak 

Ama Kandida eta Pio Baroja kaleen atzeko aldeko lotura 
• Udala • Hirigintza eta Lan eta 

Zerbitzu Sailak 
a) Burutzapen proiektua 
 
b) Lanak burutzea 

a) Txikia (Daturik ez) 
 
b) Txikia (Daturik ez 

a) 20.000 € Proiektua 
(Udala) 
 
b) 475.000 €  Instalazioa 

a) Daturik ez 
 
b) Daturik ez 
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g) Goiko Plaza merkataritza eremuan jarduteko proposamenak 

Goiko Plazako merkataritza eremuan jarduteko proposamenak 
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9.3.8. A17: Iparraldeko kaleen urbanizazioak eta tratamendua: Bazkardo, Mimendi eta Rikardo Arregi. 

a) Jarduteko lerroak 

Iparraldearekin zehazturiko jarduketa eremuaren mugak  
 
Jarduketa ardatz hauen inguruan bideratu dira iparraldeko (ikusi ho-
nekin batera doan planoa) eremuan planteaturiko proposamenak: 
 
1) Bazkardo Plaza eta Mimendi Kalea eta Ama Kandidako 

barne bideko autoak eta oinezkoak batera izateko gune 
gisa urbanizatzea osorik. 

 
2) Banaketa-bideetako argiak berritzea: Rikardo Arregi eta 

Ama Kandida Etorbideko bide nagusia. 
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b) A17.1 Autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbanizatzea: Bazkardo Plaza, Ama Kandidako barne bidea eta Mimendi Ka-
lea 

Jarduketaren oinarriak  
Mapan ezarritako autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbani-
zatzeko eremuetan planteaturiko jarduketa proposamenak dira. Gune 
hauek dira: 

a) Bazkardo Plaza. 
b) Ama Kandida kaleko barne bidea. 
c) Mimendi kalea. 

 
Beste eremu batzuetarako ezarritakoen antzekoak izango dira autoak eta 
oinezkoak batera izateko bideen azken diseinuan aintzat hartu beharreko 
irizpideak: 

 
• Ibilgailuak pasatzeko galtzada edo eremua: errei bateko gutxieneko 

zabalerak (3,50 m). Azken zoladuran, hormigoi inprimatuarekin estal 
daiteke.  

 
• Ahal dela lerroko aparkalekuak: 2,10 m-ko zabalera. 

 
• Zuhaitz lerrokatuak: alkorkea aparkaleku bandan. 

 
• Herri argiak: ahal den lekuan, 4,5 m-ko luminaria duen zutabearekin. 

Ezin bada, fatxadarako besokoa. 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 
 
• Soilik oinezkoentzako pasoko espaloia/eremua: tarte bakoitzean aha-

lik eta zabalerarik handiena.  
  
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adie-
razleak 

a) Bazkardo Plazan: autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbanizatzea  
• Udala • Hirigintza, Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
a) Burutzapen proiektua 
b)Lanak burutzea 

a) Txikia (Zehazteke) 
 
b) Txikia (Zehazteke) 

a) 36.000 €  Proiektua (Udala) 
b) Azalera: 3.000 m2  
Lanak: 713.000 € (Udala. – Merkagunea EJ) 

a) Zehazteke. 
b) Zehazteke 

b) Ama Kandida kalean: barne bidean autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbanizatzea (etxebizitzen sustapen berrirainoko tartea) 
• Udala • Hirigintza, Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
a) Burutzapen proiektua 
b) Lanak burutzea 

a) Txikia (Zehazteke) 
 
b) Txikia (Zehazteke) 

a) 50.000 €  Proiektua(Udala) 
b) Azalera : 4.275 m2  
Lanak: 1.003.000 € (Udala–Merkagunea EJ) 

a) Zehazteke. 
b) Zehazteke 
 

c) Mimendi kalean: autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbanizatzea. 
• Udala • Hirigintza, Lan eta 

Zerbitzu Sailak. 
a) Burutzapen proiektua 
b) Lanak burutzea 

a) Txikia (Zehazteke) 
 

a) Proiektua eta Lanak: 323.045 €   
(Udala – Merkagunea EJ 

a) Zehazteke. 
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 9.  

 

 Jarduteko proposamenak 
 
c) A17.2 Argiak berritzea banaketa-bideetan: Rikardo Arregi eta Ama Kandida Etorbideko bide nagusia. 

Jarduketaren oinarriak  
 
a) Rikardo Arregi 

 Zutabeko argiak jartzeko jarduketa proposamena da, 4,5 m eta 8 m-ko lu-
minariak dituzten beso bikoitzekoak. 

 
b) Ama Kandida 

 Zutabeko argiak jartzeko jarduketa proposamena da, 4,5 m eta 8 m-ko lu-
minariak dituzten beso bikoitzekoak.  

 
Argiteria: udal argiteriaren diagnostikoaren zain. 

 

  

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

a) Rikardo Arregi kaleko argiak berritzea 
• Udala • Hirigintza, Lan eta Zerbitzu 

Sailak 
Argiak aldatzea Ertaina (Zehazteke) Daturik ez (Udala.) 

Aldatu/jarri beharreko 28 puntu  
Zutabearen aleko prezioa: 3.500 € 
Daturik ez (Udala.) 

i) Zehazteke 

b) Ama Kandida kaleko argiak berritzea 
• Udala • Hirigintza, Lan eta Zerbitzu 

Sailak. 
Argiak aldatzea Txikia (Zehazteke) 

 
Daturik ez (Udala.) 
Aldatu/jarri beharreko 46 puntu  
Zutabearen aleko prezioa: 3.500 € 

i) Zehazteke 
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9.3.9. A18: Beste hobekuntza batzuk hiriko altzarietan 

a) A18.1 Terrazak eta hanka bateko mahaiak herri guneetan jartzea. 

Jarduketaren oinarriak   Etsenpluak 
Aparkalekuak instalazio desmuntagarriekin hartzea 

    
Korporazioak onetsitako altzari lerroak 

Mahaiak Aulkiak Itzalkinak Olanak 

      
Haizerako manparak eta jardinerak 

   
Egitura finkoak (desmuntagarriak) 

Hornidura horiek herri guneetan jartzeko modua ematea (kalee-
tan, plazetan, berdeguneetan,...), herri bidearen erabilera mu-
gatzeko baldintzen arabera horretarako eragozpenik ez dagoe-
nean. 
 
Hiri guneetan instalazioa jartzeko baldintzak zehaztea: 
 
• Trafikorako zabalik dauden kaleak (espaloiarekin):  

 4 m-ko edo hortik gorako zabalera duten espaloietan te-
rrazak jartzeko modua ematea (2,5 m-ko gutxieneko gune 
libre bat utziko da oinezkoak ibiltzeko). 

 4 m-tik beherako zabalera denean, aparkaleku bandan te-
rraza bat jartzearen bideragarritasuna aztertu, baina egi-
tura desmuntagarriak jartzeko modua egongo da (espaloi 
modularrak,…). 

 
• Autoak eta oinezkoak batera izateko kaleak, oinez-

koen kaleak eta plaza:  
 Egonaldirako kalitatea indartzen edota hobetzen duten 
osagai berriak jartzea ahalbidetzea (haizerako manparak, 
jardinera mugikorrak...), betiere korporazioak onetsitako 
olana ereduaren arabera (finkoa edo mugikorra) eta osagai 
berriek diseinu bereziari eusten badiote, non bisten iragaz-
kortasuna ahalbidetzen den eta erabilitako materialak in-
gurunean integratzea errazten duten. 

 Egitura finkoak jartzea baloratzea (desmuntagarriak), be-
tiere planteaturiko diseinuak inguruan txertatzen badira 
eta kalitatezko diseinua eta akabera badakarte. 

 
    

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adieraz-
leak 

• Udala  • Hirigintza, Lan eta Zerbitzu 
Saila. 

• Ekonomi Sustapen Saila 

Ordenantza berria berrikustea eta 
ezagutaraztea 

Handia (2009ko 2. 
hiruh.) 
 

Kosturik ez 09/6/30 

• Ekimen pribatua • Salkin elkartea 
• Ostalaritza sektorea 

Modeloak eta hornitzaileak bilatzea 
Baldintzak negoziatzea  

Handia (2009ko 3. 
hiruh.) 
 

Daturik ez (Ostalaritza) 09/9/30 
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b) A18.2 Hiriko hondakinak biltzeko edukiontzi multzoen tratamendua. 

Jarduketaren oinarriak  Etsenpluak 
Lurpean sartzea 

   
Estaltzea   

Planteaturiko jarduketaren xedea lur gaineko edukiontzi 
multzoek hiri guneetan dakarten ikusizko eragina murriztea 
da. Horretarako, hauexek proposatzen dira:  
 
1. aukera: edukiontziak lurpean sartzea hariteriak 
edota azpiegiturak hala egiteko modua ematen dute-
nean. 
 
Aukera horren kostua faktore hauen arabera aldatzen da: 
edukiontzi multzo bakoitzean lurpean sartutako edukiontzi 
kopurua, jarritako edukiontzi bakoitzaren edukiera, eduki-
ontziak jasotzeko sistema, obra zibila egiteko kokagunearen 
zailtasuna, …. 
Hurbilketa gisa, lurpean sartutako 5 edukiontzi multzo jar-
tzeak 78.000 €-ko kostua dakar gutxi gorabehera. 
 
2. aukera: edukiontziak estaltzea lurpean sartzerik ez 
dagoenean. 
 
Hainbat aukera eta material erabiltzen dira edukiontziak 
estaltzeko, eta batez beste 1.000 €-ko kostua dute. 
 

 
  

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala  • Hirigintza eta Lan Saila • Lur gaineko edukiontzietan jarduteko 
aukerak baloratzea. 

• Jarduketak egiteko egutegi bat ezar-
tzea inguru horretan aurreikusten diren 
jarduketen, kokagune bakoitzaren on-
doriozko aukeren eta merkataritza ar-
datzetatik hurbil egotearen eraginaren 
arabera.  

Handia (2009ko 2. 
hiruhilekoa) 
 

Daturik ez 09/6/30 
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eko proposamenak 
 

9.4. 4. lerroa: Merkataritza establezimenduak berritzea dakarten lanak (berri-
kuntzak) egiteko erraztasuna ematea eta bultzatzea udalaren aldetik. 

9.4.1. A19: Laguntza lerroak zehaztea eta onestea, baita establezimenduak inguruko lehiara egokitzen dituzten 
merkataritzako enpresa txiki eta ertainetan laguntza horiek aplikatzeko irizpideak ere. 

a) Oro har aplikatu beharreko balizko laguntza lerroak. 

Helburuak 
Kontsumitzaileak eskatzen dituen formula berrietara egokitzen diren denda berriak berritzen edo ezartzen dituzten eta aldi berean hiri 
ingurua berritzen duten dendarien ekimen berriak bultzatzea. 

 

Laguntza lerroak Justifikazioa  

Lehen 

 
 

Gero 

 

1. Merkataritza etxabeetako bir-
gaikuntza osorako (Barrukoa 
eta kanpokoa) obra zibila. 

 
2. Merkataritza etxabeetako fa-

txaden aurreko aldearen bir-
gaikuntza osorako obra zibila. 

Establezimenduaren diseinuak funtsezko eginkizuna du merkataritzaren jardueraren garapenean, 
hauek direla-eta: 
• Dendak kontsumitzaileekiko duen posizioa islatzen du. 
• Kontsumitzaileak establezimenduan sartzera erakartzen ditu. 
• Gune bereizia sortzen du. 
• Kontsumitzaileek establezimenduaren barruan izaten duten batez besteko egonaldia luzatu edo 

laburtzen du eta produktuen eta zerbitzuen multzoa aurkitzea ahalbidetzen die. 
• Erosteko erabakiak errazten ditu. 
• Leial bihurtzen ditu bezeroak. 

 
Beraz, establezimendu baten diseinuan eragina duten ezaugarri nagusien kudeaketa koherentea 
zen:  
• Antolaketakoa: hainbat gune zehaztea eta bideratzea, zirkulazioak,… 
• Funtzionala: lanpostuen ergonomia, guneen erosotasuna,... 
• Komertziala: produktuen aurkezpena (kokatzea, jartzea, irudia,...). 
• Estetika: dekorazioa. 

Zuzeneko eragina du honako hauetan: 
• Hiri ingurua: inguruaren kalitatea hobetzen du. 
• Lokala:  gunearen erabilera hobetzea eta lokalaren balioa handitzea. 
• Bezeroak: bezero berriak erakartzea eta egungo bezeroak leial bihurtzea. 
• Dendaren errentagarritasuna: salmenten eta marjinen zifra handitzea. 
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Laguntza lerroak  Justifikazioa  

 

 

3. Pertsiana itsuak alda-
tzea 

 

Pertsiana itsuak pixkanaka berritzeko jarduketa da (establezimenduaren barruko aldea ikustea 
galarazten duen pieza batekoa), arrazoi hauek direla-eta: 
• Bunker irudia ematen dute, hutsik dagoen hiriaren irudia.  
• Graffitien euskarriak izan litezke. 

 
Segurtasun arazoak ekar ditzakete lapurrentzat deigarriak direlako, zeren eta ez baita ikusten 
erakusleihoaren barruan dagoena eta inork ez baititu lapurrak ikusiko barrura sartzea lortzen ba-
dute. 
Material gogorreko pertsiana zulotuen ordez aldatuko lirateke (zuloak metakrilatoz estalita duten 
altzairuzkoak edo aluminiozkoak), non barneko ertza estalita egon daitekeen lokala uretik babes-
teko, hauexek direla-eta: 
• Irudi estetikoagoa ematen dute (erakusleihoa kanpotik ikus daiteke), kalea argiztatzen lagun-

tzen dute eta ezin egin daiteke graffitirik edota pintadarik.  
• Segurtasun mailari eusten diote. 

 

 

4. Hutsik dauden etxabeen 
eta lokalen aurreko al-
dea hobetzea 

Hutsik dauden etxabeen eta lokalen aurreko aldea hobetzea, hauexetarako erakus-
keta/komunikzio gune berria bihurtuta: 
• Andoaingo ondare, kultura, merkataritza... balioak nabarmenaraztea.   
• Erakusleihoak dituzten lokalei dagokienez, inguruko denda edota zerbitzuetako produk-

tuak/zerbitzuak erakutsiz, 
• Lokala bera negoziorako aukera gisa eskaintzea. 

 
Irudia hauexek bidez alda liteke: 
• Panelak jarrita establezimenduen kanpoko aldean eta publizitate gune txikiak sortu (panelak, 

mupiak,...) sustapen kanpainak egiteko. 
• Establezimendutako erakusleihoak erakusketa gune pribatu edo publiko gisa birgaituta (pro-

duktuak, zerbitzuak,...). 
 

 

5. Hutsik dauden lokalak 
eta beheko solairuak 
alokatzea 

Merkataritzaren aldetik gainbehera doazen hiriko alde edota ardatzetan hutsik dauden lokalak 
hartzeko erritmoa (oraindik, ordea, udalerri osorako balio estrategikoari eusten diote) bizkortu 
egin daiteke “merkataritza proiektu bideragarri bat” duten ekintzaile berriei lagunduta; izan ere, 
proiektu hori inguruak planteaturiko merkataritza biziberritzeko lerroei doituko zaie. 
 
• Laguntza lerroen barruan, lehen urteetan alokairuaren kostuetarako diru-laguntzak plantea 

daitezke. 
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b) Laguntza orokorretan garatu beharreko aplikazio irizpideak, xedea eta kopurua. 

Laguntza lerroak Laguntzaren helburuak Gutxi gorabeherako kopuruak  
(Zenbatekoak, BEZ aparte) 

• Azterlan teknikoak egitea • Ordainsarien %20, gehieneko behin betiko kopuruarekin 
(1.500 €/hilean). Udalak zehazteke ditu kopuruak aurrekon-
tuaren arabera. 

1. Birgaikuntza osorako obra zibila 
(Barnekoa eta kanpokoa).  
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• Berrikuntza edota egokitzapen lanak • Obraren zenbatekoaren %15, altzariak aparte, gehieneko 
kopuruarekin (10.000 €/hilean). Udalak zehazteke ditu kopu-
ruak aurrekontuaren arabera. 

• Azterlan teknikoak egitea • Ordainsarien %25, gehienez 1.000 €. Udalak zehazteke ditu 
kopuruak aurrekotuaren arabera. 

2. Fatxaden aurreko aldeen bir-
gaikuntza osorako obra zibila. 

• Berrikuntza edota egokitzapen lanak • Obraren zenbatekoaren %15, altzariak aparte, gehienez 6.000 
€. Udalak zehazteke du aurrekontuaren arabera. 

3 Kanpoko osagaien uneko hobe-
kuntzak 

• Pertsiana itsuen ordez zulodunak jartzea. • Zenbatekoaren %20, gehienez 600 €. Udalak zehazteke ditu 
kopuruak aurrekontuaren arabera. 

• Berrikuntza edota egokitzapen lanak • Zenbatekoaren %20, gehienez 300 €. Udalak zehazteke ditu 
kopuruak aurrekontuaren arabera. 

4 Hutsik dauden etxabeen au-
rreko aldeak apaintzea 

• Udalaren diseinua dute apaintze-panelak • %100, eta Udalak zehazteke ditu kopuruak aurrekontuaren 
arabera eta proiektuaren arabera. 

5 Hutsik dauden etxabeen alokai-
rua 

• Kaleko lokal bat alokatzea lehentasunez-
kotzat jotako merkataritza jarduera de-
nean. 

• Alokairuaren kostuaren %50 lehen 2 urtean, gehieneko kopu-
ruarekin (300 €/hilean). Udalak zehazteke ditu kopuruak au-
rrekontuaren arabera. 

Araudi berrian garatu beharreko aplikazio irizpideak 
Honako hauek kontuan izanik finkatu beharko lirateke Andoaingo zerbitzuen sektorea 
bultzatzeko laguntza lerroak: 
a) Hobaridunek bete beharreko baldintzak:  
• Laguntzak aplikatzeko eremuak/aldeak. 
• Diruz lagundutako merkataritza jarduerak: EJZaren epigrafeak barne. 
• Diruz lagundu daitezkeen lan eta berrikuntza motak. 
• Diru-laguntza lerroak eskuratzeko gutxieneko inbertsioen kopurua. 
• Diru-laguntza lerroak eskuratzeko enpresa txikiek eta ertainek behar duten ta-

maina. 
• .... 

 
b) Laguntzen kopurua: ehunekoak eta mugak. 
c) Aurkezteko epeak, formularioak eta eskaturiko 

dokumentazioa. 
d) Laguntzak emateko prozedura.  
e) Laguntzak likidatzeko moduak. 
f) Araudi aplikagarria. 

 

Udalaren aurrekontuaren mugak kontuan izanik bateratu beharko dira faktore horiek, baita merkataritza zuzenean edo zeharka zergape-
tzen duten tasak ere: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ), lan eta instalazioen lizentziaren ziozko tasak, irekitzeko lizentziaren zi-
ozko tasa,... 
Nolanahi ere, laguntza lerro hori udal araudi batean zehaztu beharko litzateke, urteko nahikoa aurrekontuarekin batera, berrikuntza pro-
zesua burutzeko eta bultzatzeko modua izateko. 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Ekonomi Sustapen Saila • Udal araudia garatzea  Handia (2009ko 2. hiruhilekoa) Kosturik ez 09/6/30 • Udala  
• Talde politikoak • Baliabideak ematea Handia (2009ko 4. hiruhilekoa) Daturik ez, (Udala.) 09/12/30 
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9.4.2. A20: Denbora luzean urbanizazio orokorreko lanak egiten diren kale, bide eta plazetan dauden merkata-
ritza establezimenduei laguntza ematea. 

Jarduteko lerroak 

  

 
Hiru norabidetara bidera daitezke burutu beharreko ekintzak: 
 

 Merkataritza zergapetzen duten udal tasak murriztea edota hobaritzea, lanen iraupenaren antzeko epealdiaren ehune-
koan. 

 
 Ukituriko merkataritza lokalen seinaleztapen komertziala indartzea. 

 
 Ukituriko eremuko dendarien animazio edota sustapen ekintzak bultzatzea, ohiko bezeroek eragindako lehen eragozpe-
nak arintzeko nolabait. 

 
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adieraz-
leak 

• Ekonomi Sustapen Saila • Udal araudia garatzea  Handia (2009ko 2. hiruhilekoa) 
 

Kosturik ez 09/6/30 • Udala  

• Talde politikoak • Hobariak onestea  Handia (2009ko 4. hiruhilekoa) Daturik ez  (Udala) 09/12/30 
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9.4.3. A21: Establezimenduetako berrikuntzarik onenentzako sari bat ezartzea. 

Jarduketa lerroak 

Andoaingo merkataritza establezimenduetan eginiko berrikuntzarik onenentzako saria bi urterik behin emateko lehiaketa 
ezartzea. Bi modalitate izango lituzke sari horrek: 

 Txikizkako merkataritza/ Zerbitzu orokorrak. 

 Ostalaritza.  

 

Irudien etsenplua 
Hainbat ediziotan Survisak Bilboko alde zaharrean saritutako zenbait merkataritza lokal 

Kanpoko berrikuntzak Barneko berrikuntzak 

Birgaikuntzaren saria  
(Survisa) 

 

 

    
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Oinarrien garapena  Handia (09ko 1. hiruhilekoa) 
 

Kosturik ez  09/6/30 • Udala  • Ekonomi Sustapen Saila 

• Lehiaketa antolatzea (epaima-
haiak, ….) 

Handia (09ko 2. hiruhilekoa) 
 

6.000 €  09/6/30 

• Dendarien elkartea • Salkineko Zuzendari Batza • Lehiaketako irabazleak antola-
tzeko, ezagutarazteko eta hauta-
tzeko prozesuan parte hartzea  
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9.4.4. A22: Kale nagusiko merkataritza biziberritzeko Plan Berezi bat egitea. 

a) Jarduketa eremua mugatzea 

Merkataritza biziberritzeko interes bereziko aldeak Andoaingo erdigunearen ba-
rruan hutsik dauden etxabeen 
kokapenari buruzko mapa 
abiapuntu hartuta, merkatari-
tza biziberritzeko interes bere-
ziko alde bat mugatu da, ho-
nako faktore hauek kontuan 
izanik: 
 
• Hutsik dauden etxabeak 

merkataritza guneetan pila-
tzea.  

 
• Kaleak erdian egotea hiri 

bilbeko multzoarekiko. 
 
• Pasorako gune gisa duen 

tratamendua eta izaera.  
 
• Kalearen egonaldirako kali-

tatea. 
 
• Etxabe eskuragarrien egi-

tura eta antzinatasuna.  
 
• Kaleko merkataritza tradi-

zioa eta orientazioa. 
 
• Egonaldirako beste eremu 

eta baliabide batzuetatik 
hurbil egotea.  

 
Azterketa horren ondorioz, 
Zumea – Kale Nagusiko arda-
tzean gune bat zehazteko mo-
dua egongo da (Kaleberriaren 
hasieran eta J. Bautista Erro 
kalearen amaieraren artean). 
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b) Lehentasunezko merkataritza interesekotzat jotako tartea birjartzeko bete beharreko etapak (Zumea - Kale Nagusia). 
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eko proposamenak  
 

9.5. 5. lerroa: Andoain merkataritza, zerbitzu eta aisialdi gune gisa proiektatzea, 
komunikazio ekintzen bidez (kanpainak, sustapenak eta animazioa).  

9.5.1. A23.1 : Andoaini ikusizko identitatea ematea, hirugarrenen aurrean hiri gisa eta merkataritza eta zerbi-
tzu gune gisa aurkezteko modua emango diona. 

a) Andoaineko “Hiria” oinarrizko marka eta “Merkataritza, zerbitzu eta aisialdi sektorerako” bigarren mailako marka diseinatzeko 
prozesua. 

Gero eta behar handiagoa den Hiria marka 

 

 

Egungo gizartean gero eta lehia maila handiagoak izateak eragina ekarri du udalerrietan eta hiri guneetan. Gaur 
egun, guztiak ari dira lehian guztien kontra, eta soilik bere buruaren irudi koherentea transmititzea lortzen duen 
hiriak lor dezake bere interesen alde egitea hark jarduten duen merkatuetan. 
 
Hiriak, egia esan, diseinatu eta merkaturatu beharreko identitatea eta balioak dituzten produktuak dira. Beren 
burua arrakastaz merkaturatzea lortzen ez duten hiriek geldialdi ekonomikoan sartu eta beheranzko joeran sar-
tzeko arriskua dute. Gero eta garrantzitsuagoa da eta gero eta gehiago ikusten da udalerriek eta hiriek zerbitzu 
berriak egiteko eta eskaintza xedeko bezeroentzako modu erakargarriagoan aurkezteko ahalegina (udalerrian 
bizi direnak, enpresak, bisitariak,...).  
 
Behar hori dela-eta, tradizioz produktu eta zerbitzuetarako erabili izan diren marketin teknikak (egokitzapenak 
eginda, jakina) hirien arazoetara eta beharretara egokitu behar izan dute kudeaketa publikoko arduradunek.  
 
Hiria marka sortzeko eta aplikatzeko, Andoaingo erakunde eta enpresen berezitasunak hartu behar dira kontuan; 
horretarako, Andoainentzat komenigarria izango litzateke oinarrizko marka bat (hiria marka) erabiltzea. Marka 
hori abiapuntu hartuta, bigarren mailako marka bat egin beharko litzateke merkataritza eta zerbitzuen sektore-
rako 
 
Hauexek diseinatzeko jarraitu beharreko prozesuaren xehetasuna: 
• “Hiria” marka eta  “Merkataritza, zerbitzu eta aisialdiaren” sektorea,  
• markak ezagutarazteko komunikazio plan bat egitea.  

 
Ondoko orri hauetan bildu da: 
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Markak diseinatzeko eta garatzeko jarraitu beharreko prozesua. 

 

i) Laneko eskema: 
 
Hiria marka (oinarrizko marka) eta merkataritza, zerbitzu eta aisialdi sekto-
rerako marka hautatzeko lan-prozesua honako hauen inguruan bidera daite-
keen parte hartzeko prozesua izan daiteke: 
 
• Hiria marka sortzeko lehen lan-taldea. Talde hori Andoaingo gizartea osa-

tzen duten sentsibilitate eta sektoreetako 15 pertsonarekin egon daiteke 
osatuta gutxi gorabehera (ordezkari politikoak, gizarte, kirol eta kultura 
taldeak, dendarien elkartea, udaleko teknikariak,….), eta honako hauez 
arduratuko litzatekeen aholkularitza enpresa espezializatuaren lidertza-
pean: 
 Andoaingo identitatea zehaztea (Balioen katalogoa). 
 Balioen katalogoa ondoen islatzen duten Andoaingo sinboloak hauta-
tzea. 

 Irudikapen grafikoko lerroak baliozkotzea eta, aukerak elkarren atzean 
baztertuta, Hiria markaren irudia hautatzea. 

 
Irudia hautatutakoan, kontrataturiko aholkularitza enpresak identitate korpo-
ratiboari buruzko eskuliburua egin beharko luke (irudikapen grafikoari bu-
ruzko arauak).  
 
• Hiria markaren irudiak hautatu ondoren, bigarren lan-talde bat sor liteke 

bigarren mailako marka sortzeko eta baliozkotzeko (parte-hartze handia 
izango lukete merkataritza, zerbitzu eta aisialdi sektoreko kideek). Oina-
rrizko markatik abiatu beharko luke talde horretan egin beharreko lanak, 
eta etapa hauek bete beharko lituzke kanpoko aholkularitza enpresa ba-
ten laguntzaz: 
 Bigarren mailako marka irudikatzeko ardatzak zehaztea.  
 Irudikapen lerroak baliozkotzea eta hautatzea.  

 
Bigarren mailako markaren irudia aukeratutakoan, kontrataturiko enpresa 
aholkulariak horren irudi korporatiboaren eskuliburua egin beharko du (irudi-
kapen grafikoari buruzko arauak), baita irudi hori merkataritza, zerbitzu eta 
aisialdiko jardueran aplikatzeko moduak ere. 
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Markak diseinatzeko eta garatzeko jarraitu beharreko prozesua. (kont.) 

 

 
ii) Marken identitate korporatiboko eskuliburuetan bildu beharrekoak: “Hiria“ eta  “Merkataritza, zerbitzuak eta aisialdia”: 
 
Oinarrizko markaren (Hiria) eta bigarren mailako markaren (Komertziala) irudia aukeratu ondoren, aurkezteko arau unibertsalak finkatu 
beharko dira horietako bakoitzerako: 
 
Babes eremuak eta neurriak: 
 
• Neurriak: erreprodukzio guztietan proportzioak beti zaintzen direla ziurtatzeko. 
• Babes eremua: markaren behar bezalako pertzepzioa izan dadin, babes eremu bat zehazten da, eta horren inguruan ez da desitxura-

tzea ekar dezakeen ikusizko osagairik jarri behar.  
 
Kokapena: 
 
• Marka kokatzea gomendatzen deneko ardatzak eta eremuak zehaztuko dira. 

 
Kolore-sorta: 
 
• Kolore korporatiboak izango diren koloreak hautatzen dira. 

 
Tipografiak: 
 
• Oinarrizko tipografia korporatiboa eta osagarria finkatuko da, eta gainera, gaztelaniazko eta euskarazko balizko aplikazioak balora-

tuko dira.  
 
Markaren artikulazioak:  
 
• Artikulazio moduak: bertikala, horizontala,..  

 
Atzealdeen gaineko erreprodukzioa: 
 
• Atzealdeen gaineko proiekzio arauak finkatuko dira behar bezalako ikusizko kontrastea izan dadin.  

 
Okerreko erabilerak: 
 
• Logotipoa behar bezala ikusteko eta erkatzeko modua desitxuratzen duten hainbat agerpen emango dira etsenplu gisa,... 
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Markak diseinatzeko eta garatzeko jarraitu beharreko prozesua. 

 

 
iii) Hiria Markaren aplikazioak (Oinarrizko marka): 
 
1.- Komunikazio euskarriak eta markak berriak izatea: 

 Udalaren paperak,  
 Propaganda kartelak,  
 Web orria,  
 Udal zerbitzuak (Udaltzaingoaren ibilgailuak, zaborrak biltzea,….).  

 
2.- Marka beste euskarri batzuetan garatzea: Mupiak eta sustapen kartelak: 

 Pankartak, bereizgarriak,…  
 Sustapen materiala (kamisetak, boligrafoak, kapelak, pegatinak eta itsasgarriak). 

 
 
iv) Marka komertzialaren, zerbitzuen eta aisialdiaren aplikazioak (Bigarren mailako marka): 
 
1.- Saltokiko marka: 

 Erakusleihoetarako kartel korporatiboak, Merkataritza eta Zerbitzuen Andoain marka sustatzeko. 
 Ordutegi komertzialak irekitzeko eta zabaltzeko kartelak. 
 Denboraldiaren hasierako kartelak: Udaberria - Uda, Udazkena – Negua, Gabonak,... 
 Merkealdi eta deskontuen kartelak. 
 Erosketa poltsak.  
 Dendako sustapenerako materiala: Display gozokiak, gozokien ontziak,... 
 …. 
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Markak diseinatzeko eta garatzeko jarraitu beharreko prozesua. 

 

 
v) Marka komertzialaren, zerbitzuen eta aisialdiaren aplikazioak (Bigaren mailako marka) (kont.): 
 
2.- Hiri guneko kanpoko seinaleztapeneko euskarrietako marka: 

  

BALIZKO EUSKARRIAK  
 
Sarrerako estandartea: 
 
• Funtzioa: merkataritza gunearen perimetroko muga markatzea. 
• Edukia: Logotipoa+ Andoaingo marka komertziala. 
• Formatua: 4 m-ko zutoina, estandartea (1,5 m-ko altuerakoa eta 0,5 m-ko zabalerakoa). 
• Kopurua eta kokapena: 3 seinale (ikusi kokapena planoan). 

 

 

Monolito Direktorioa: 
 
• Funtzioa: merkataritza establezimenduak kokatzea.  
• Edukia:  

 Alde batean: merkataritza establezimenduak identifikatzea familien, kaleko kokapenen eta posizioaren arabera (Hementxe 
zaude). 

 Beste aldean: Andoaingo marka komertziala. 
• Formatua: monolito bat, 2,5 m-ko altuerakoa eta 0,6 m-ko zabalekoa. 
• Kopurua eta kokapena: 2 seinale (ikusi kokapena planoan).  

 

  

Establezimenduen errotulu komertzialak: 
 
• Funtzioa: merkataritza gunea indartzea, hobetzea eta homogeneizatzea eta establezimenduak identifikatzea. 
• Edukia: Andoaingo marka komertziala eta establezimenduaren izena. 
• Formatua: Bandera – 60 x 30 cm-ko errotuluak, edo 100 x 60 cm-koak.  
• Kopurua eta kokapena: ikusi ezarpen kaleak planoan.  
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Andoaingo merkataritza seinaleztapenerako proposamenak 
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b) Andoaingo markak abiarazteko komunikazio plana. 

Markak diseinatzeko eta garatzeko jarraitu beharreko prozesua. 
Sarrera 

Markak abiarazteko, hots, “Andoain” eta “Merkataritza eta Zerbitzuen Andoain”, behar bezala zehazturiko komunikazio plan bat behar da, non ondokoak 
zehaztuko baitira marka bakoitzerako. 

Eremuak: Garatu eta zehaztu  
beharrekoak Oinarrizko marka: Andoain Bigarren mailako marka: Merkataritza eta Zerbitzuen Andoain 

 Helburu orokorrak eta es-
pezifikoak 

• Espazioan: Andoain  
• Denboran: Epe lab. (urtebete) epe luzera (4 urte) 

• Espazioan: Andoain  
• Denboran: Epe lab. (urtebete) epe luzera (4 urte) 

 Komunikazio estrategia • Kanpokoa: hartzaileentzat  
(Auzokideak, industri sektorea,...). 

• Barnekoa: Udalaren Sailak eta Zerbitzuak.  

• Kanpokoa: hartzaileentzat  
(Auzokideak, industri sektorea,...). 

• Barnekoa: elkarteko kideak eta bazkideak.  

 Hasierako egoera ebalua-
tzea 

• Planteaturiko helburuak eta estrategiak lortzeko 
antolaketaren (barnekoa eta kanpokoa) arazoak az-
tertzea  

• Planteaturiko helburuak eta estrategiak lortzeko antolaketaren 
(barnekoa eta kanpokoa) arazoak aztertzea.  

 Baliabide eskuragarriak 
identifikatzea 

• Giza baliabideak 
• Materialak 
• Ekonomikoak 

• Giza baliabideak 
• Materialak 
• Ekonomikoak 

 Komunikazio mixa • Komunikazio euskarriak eta tresnak:  
 Hedabideak 
 Marketin zuzena 
 Ekitaldiak sustatzea  
 ..... 

• Komunikazio tresnak eta euskarriak:  
 Hedabideak 
 Marketing zuzena 
 Ekitaldiak sustatzea 
 ..... 

 Egutegia • Epe laburrera eta epe ertainera • Epe laburrerako eta epe ertainera 

 Aurrekontua  • Zehatza: epe laburrerako ekintzak 
• Gutxi gorabehera: epe ertainerako ekintzak 

• Zehaztua: epe laburrerako ekintzak 
• Gutxi gorabehera: epe luzerako ekintzak 

 

 

 Jarraipen adierazleak • Abiarazteko eragile arduradunak 
• Helburuak baloratzea 

• Abiarazteko ardura duten eragileak 
• Helburuak baloratzea 
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c) Tartean diren erakundeak eta eragileak, burutu beharreko eginkizunak, lehentasun mailak eta markak diseinatzeko eta abiaraz-
teko beharrezko inbertsioen zenbatespena 

Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 
(epeak) 

1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adieraz-
leak 

1. Markak (“Hiria” eta “Merkataritza, Zerbitzu eta Aisialdien sektorea”) eta markak abiarazteko komunikazio plan bat egitea eta garatzea. 
• Andoaingo Udala  • Ekonomi Sustapen eta 

Kultura Saila 
• Marken diseinua kontrata-

tzea 
• Dendarien Elkartea: Salkin • Salkineko Zuzendaritza 

Batza 
• Diseinu prozesuan parte 

hartzea  
• Emaitzako markak har-

tzeko konpromisoak 
• Hedapen prozesuan parte 

hartze handia izatea 
• Kanpoko aholkularitza • Aholkularitza espezializa-

tua 
• Beharrezko azterlanak 

egitea 

 
 
Handia (2009/06/30) 

 
48.000 € (Udala) 

 
09/09/30 

2. Markak ezagutaraztea eta hedatzea. 

• Andoaingo Udala  • Ekonomi Sustapen eta 
Kultura Saila 

• Kartelen aplikazioa, kan-
poko seinaleztapena abia-
raztea,… 

Handia (2010/03/30) Daturik ez, aurreko lanean plan-
teaturiko euskarrien eta ekintzen 
arabera  
180.000 €  (Udala) 

 
10/03/30 

• Dendarien Elkartea • Salkin Elkartea • Marka komertzialera ego-
kitzea 

Handia (10/03/30) Daturik ez, aurreko lanean plan-
teaturiko euskarrien eta ekintzen 
arabera   
18.000 €  (Udala) 

 
10/03/30 
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9.5.2. A24: Erdigunea apaintzeko edota girotzeko ikuskizun berezi bat egitea urtero. 

Jarduketa oinarriak Aldi baterako erakusketei lotutako etsenpluak 
Paradea 

 
Argi ikuskizunak Estaltzea 

Gero eta ohikoagoa da hiriek ahaleginak egitea ikuskizun bereziak 
antolatzeko; izan ere, hasieran inbertsio handiagoa eskatzen ba-
dute ere, ohiko ekitaldietan ez bestelako abantailak lortzeko mo-
dua ematen dute (kontzertuak, azokak, jaiak, kirol probak, …). 
Hauexek dira arrazoiak: 
• Epealdi luzeetan “kontsumi” daitezke (hainbat hilabetetan izan 

daitezke martxan). 
• Hiriak eta merkataritza ardatzak apaintzeko edota girotzeko 

balio dute. 
• Andoain nabarmenagoa egiten dute, hedabideetan agertzen 

dela-eta. 
• Inguruko bisitari gehiago erakartzea ahalbidetzen dute. 

Horrelako ekitaldiak orain arte soilik hiri handietan egin izan dira, 
baina Andoain moduko hiri baten neurrietara, nortasunera eta au-
rrekontuetara egokitu daitezke. 

Era askotako ekitaldi ugari diseinatu eta gara daitezke; adibide 
gisa, hauexek aipa daitezke: tokiko hainbat artistak eginiko mol-
deak apaintzea, argi jaialdiak egitea, hiriko apaingarriak jartzea, 
…. 

Hura abiarazteak, lehen urrats gisa, emaitza oso ondo ezagutzen 
ez den “berria” egiteko arriskua dakar berekin, eta gainera, oro 
har, ahalegin handiagoak egin behar izaten dira diseinatzean, 
gauzatzean, ezagutaraztean eta mantentzean. Hala ere, egia da 
aipaturiko ezaugarri horien kudeaketa onari esker ohiko ekitaldie-
kin nekez lor daitezkeen “fruituak” lor daitezkeela. 

Posibilitate gisa, ekitaldi propioak identifikatzeko eta pertsonaliza-
tzeko aukera ere plantea daiteke (Piano lehiaketaren adibidea) eta 
beste eremu batean proiektatzea. 

  
Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala  • Ekonomi Sustapen eta 
Kultura Sailak 

a) Ekitaldi berezia diseinatzea  
b) Ekitaldia burutzea 

a) Handia (2009ko 3. hiruhi-
lekoa) 
b) Handia (2010eko 2. hiru-
hilekoa) 

a) Kosturik ez (Udala.) 
b)Daturik ez (Udala.) 

a) 09/9/30 
b) 10/6/30 
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9.6. 6. lerroa: Andoaingo MBPB ezagutarazteko eta abiarazteko ardura izango 
duen lan-mahai bat sortzea. 

9.6.1. A25:MBPB Mahaia. 

a) Helburu orokorrak eta antolaketa eredua 

Helburu orokorrak 

MBPB abiaraztea, zalantzarik gabe, oso neketsua da, eta horretarako, udalak eta dendariak parte hartuko 
duten lan-mahai bat sortzea proposatzen da. Honako hauek planteatu beharko lituzke lan-mahaiak:  
 
• zerbitzuen sektorearekin lotutako gaiak eztabaidatzeko eta informazioa emateko eztabaida-gune 

gisa (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu orokorrak), 
 
• baina batez ere, lan tresna eraginkor gisa, Andoaingo MBPBrekin lotutako hiru arlo handietan proiektu 

zehatzak adosteko, ezagutarazteko eta jarraipena egiteko balio izango duena: hirigintza, enpresa sarea ho-
betzea eta Marketing City. 

 

Antolaketa eredua 

 
 
 
 

 
MBPB mahaia eratu baino lehen, garrantzizkoa da antolaketa eredu arina eta erraza zehaztea, mahai hori 
lan egiteko tresna eraginkorra izan dadin. Adibide gisa, MBPB mahaiaren antolaketa eredu baten eskema 
aurreratu da, mahaia eratu baino lehen beharrezkotzat jotako hobekuntza osagaiak aurkez daitezen. 
Organo hauetan bidera liteke mahaiaren eskema orokorra: 
 
• Batzorde bultzatzailea: erabakiak hartzeko gorengo organoa: parte hartzen duten erakundeen ahalik 

eta ordezkaritza-mailarik handienarekin sartuko dira bertan. 
 
• Lan-taldeak: aurretik eremu estrategikoekin lotutako gaiak aztertu eta eztabaidatuko diren eztabaida-

gune monografikoak: hirigintza komertziala, enpresa-sarea eta Marketing City.  
 
• Idazkaritza teknikoa: MBPB Mahaiaren lanak koordinatzeko eta jarraitzeko  ardura duen ekipo teknikoa. 
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b) Osaera eta MBPB Mahaiarekin lotutako funtzioak 

Batzorde bultzatzailea  
Topaketarako sortutako eztabaida-gunea da, eztabaidak egiteko eta adostasuna bilatzeko; hortaz, erabakiak ez dira hartzen bozketaz eta kideek, 
motu propio, kideek bere gain hartutako izaera loteslea dute. 
• Hasieran planteaturiko funtzioak 

 MBPB Mahaiaren jarduketen ildoak zuzentzea eta markatzea. 
 Taldea kontrolatzea eta jarraitzea. 
 Lan-taldeek aurkezturiko proposamenak baloratzea eta adostea. 
 Adosturiko proposamenak proiektu bihurtzea. 
 Proiektuen jarraipena.  

 
• Osaera 

 Udaleko 3 kide: alkatea eta bi kide izango lirateke presidentzia.  
 Tokiko Dendarien elkarteko 2 kide: 2 kide. 
 Eusko Jaurlaritzako Barne Merkataritzaren Zuzendaritzako kide 1: kide 1. 

 
• Bileren aldizkakotasuna: 

 Ohikoak: hiru hilean behin. 
 Ohiz kanpokoak: presidenteak eskatzen duenean, proiektuaren martxaren edo erabakiak hartzeko beharraren arabera. 

 

Lan-taldeak 

 
 

• Sortu beharreko taldeak: 
Printzipioz, ondoko eremu estrategikoekin lotutako hiru lan-talde sortzea planteatzen da: 

 Hirigintza komertziala: azpiegiturak (aparkalekua, irisgarritasuna,..), urbanizazioa (Lanak, hiriko altzariak,...), salmenta tokiak berritzeko edota 
hobetzeko laguntzak. 

 Enpresa sarea: trebakuntza, enpresa arteko egiturak (zerbitzuen zentralak,..), zerbitzuen kalitatea, mix komertziala hobetzea, .... 
 Marketing City: Andoainen kokapena, marketing komertziala (ekitaldiak, animazioak eta sustapenak,...). 

 
• Hasieran planteaturiko funtzioak 

Hiru taldeetako bakoitza eztabaida-gune monografikoa da, non zehaztasunez aztertzen diren merkataritzan eragina duten eremu estrategikoekin 
lotutako gaiak.  

 Eremu bakoitzarekin lotutako jarduketen balizko proposamenak aztertzea eta eztabaidatzea. 
 MBPBn eta ondoko lanetan eta azterketetan planteaturiko jarduketak bultzatzea. 
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• Osaera 
3-5 pertsonakoa izan liteke lan-talde bakoitzeko kideen kopurua, talde bakoitzaren norainokoaren eta garatu beharreko ezaugarriaren arabera.  
Lan-talde bakoitza koordinatzaile baten inguruan bideratuko litzateke (aldi berean, Batzorde bultzatzaileko kidea ere izango litzateke). Hauexek 
izenda dezakete koordinatzailea: 

 Udalak Hirigintza eta Marketing City talderako  
 Eusko Jaurlaritzak enpresa-sarearen talderako. 

 
• Bileren aldizkakotasuna: 

 Ohikoak: hilean behin. 
 Ohiz kanpokoak: taldeko koordinatzaileak eskatzen duenean, proiektuak abiarazteko edota erabakiak hartzeko beharra oinarri hartuta. 

 

Idazkaritza Teknikoa 

 

Idazkaritza Teknikoaren laguntza izan beharko lukete mahaiaren bilerek. Hauexez arduratuko litzateke: 
 

 Bilerak dinamizatzea eta koordinatzea. 
 Beharrezkoa balitz, behar den laguntza-dokumentazioa prestatzea: aurretiazko txostenak, erabakiak hartzeko metodologia... 
 Agindutako eginkizunen kudeaketa/bilakaeraren jarraipena egitea. 
 Dokumentazioa kudeatzea: aktak, hedapena,... 

 
 Tartean direnak  Eragileak Eginkizunak Lehentasuna 

(epeak) 
1. zenbatespena  
(Finantzabidea) 

Jarraipen adierazleak 

• Udala  • Ekonomi Sustapen Saila a) Mahaia sortzea  
b) Idazkaritza Teknikoa  

a) Handia (2009ko 1. hiruhi-
lekoa) 
 

a) Kosturik ez (Udala.) 
 

a) 09/03/30 
  

• Dendarien Elkartea • Salkineko Zuzendaritza 
Batza 

• Bileretan parte-hartzea 
handia izatea 

   

eko 
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 10. Jarduteko proposamenen laburpena: inbertsioen zenbatekoa eta lehentasuna  
 

 Lerro estrategikoak 
Jarduteko eremuak/arloak 

1. Burutu beharreko ekintzak 

1. zenbatespena 
Inbertsioa (€) 

Lehentasuna 
Zailtasuna 

 1. lerroa: Dendarien eta Profesionalen Elkartea (SALKIN) zerbitzuen sektorea dinamizatzeko tresna gisa indartzea.. 

A1: Plan Estrategiko bat idaztea Dendarien elkartearentzat 2.010 – 2.013. 9.000 € Handia (2.009) 
A2: Elkarteko kideak enpresen arteko egituretan integratzea sustatzea.   

1. Erosketa zentralei buruzko jardunaldi/mintegi bat egitea 3.000 € Handia (2.009) 
2. Produktuak eta zerbitzuak (ez estrategikoak) erosteko baterako negoziazioaren ardura 

hartuko duen lan-talde bat sortzea. 
Kosturik ez  Handia (2.009) 

A3: Zerbitzuen sektorea dinamizatzeko eta trebatzeko ikastaro eta mintegi be-
rriak egitea. 

9.000 €/urtea Handia (2.009) 

A4: Elkartearen barruan bezeroarentzako gutxieneko zerbitzuak bermatzen di-
tuen berme-zigilu bat sortzea. 

3.000 € Handia (2.009) 

A5: Fidelizazio tresnak hedatzea eta sakontzea  2.000 € Handia (2.009) 

 2. lerroa: hiri gunearen ahalmena/erakargarritasuna indartzea, famili aisialdiaren arloan eragile berriak eginez eta jarriz. 

A6: Lasterrain parkearen pertsonalizazioa eta tematizazioa eta Etxebarrieta pla-
zan jolasen eremu bat jartzea 

  

1.  Lasterrain parkearen tematizazioa  180.000€ Ertaina (2.011) 
2.  Etxebarrieta plaza: haurren jolasetarako formatu handiko eremu bat jartzea 120.000€ Ertaina (2.010) 

A7: Tren Modelismoko gune bat sortzea Belabi inguruan.   
1.  Tren Modelismoko Zentroaren bideragarritasunari buruzko azterlana 30.000€ Ertaina (2.011) 
2.  Elkarte bat sortzea etorkizuneko proiektua kudeatzeko oinarritzat Daturik ez Ertaina (2.012) 

A8: Hobekuntzak Bekoplazako parkean eta inguruetan   
1.  Bekoplazako parkearen urbanizazio osoa 34.000€ (Proiektua) + 525.000€ (Lanak) Ertaina (2.010 -11) 
2.  Oria ibaiko 2 zubi hobetzea 45.000 € Ertaina (2.011) 

A9: Kale Nagusiko zinemen eraikina jarduera gune gisa eraldatzea eta berrerabil-
tzea 

  

1.  Bideragarritasunari buruzko azterlana  60.000 € Ertaina (2.010) 
A10: Txistoki parkean aire zabaleko museo bat egitea 12.000€ (Proiektua) + 480.000€ (Ekipamendua) Ertaina (2.013 -14) 
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 Lerro estrategikoak 
Jarduteko eremuak/arloak 

1. Burutu beharreko ekintzak 

1. zenbatespena 
Inbertsioa (€) 

Lehentasuna 
Zailtasuna 

 3. lerroa: merkataritza eta zerbitzuen gunea kokatzen deneko hiri guneak eta azpiegiturak hobetzea 

A11: Andoainek udalerri gisa duen pertzepzioa indartzen/hobetzen duten eta hiri 
egunean sartzeko/irteteko ateetatik ematen duen irudia hobetzen duten ze-
darriak sortzea.  

  

1.  Andoaingo erdigunean sartzeko atea/balizaren pertzepzioa indartzeko formatu handiko 
kanpoko eta barruko zedarriak egitea. 

30.000 € Txikia (2.014) 

2.  Zedarriak fabrikatzea eta jartzea Daturik ez Txikia (2.014 -18) 
A12: Erdiguneko aparkalekuak.   

1. Erdiguneko aparkalekuen zuzkidura emateko aukerak aztertzea. -- Handia (2.009) 
2. Erdiguneko aparkalekua kudeatzea (TAOren arauak). Instalazioa 52.000€ 

Urteko gastuak 42.000€ 
Ertaina (2.011 – 12) 

A13: Beheko Aldeko merkataritza guneekin lotutako inguruneetan jarduteko pro-
posamenak. 

  

1. Bide ardatzetik ematen duen irudia hobetzea: Oria zubia  Aita Larramendi  Zumea   
a) Funtzio anitzeko osagaiari buruzko aurretiazko azterlana. 14.000€ (Proiektua) + 180.000€ (Ekipamendua) Ertaina (2.010 -11) 

b) Oria ibaiko sarrerako zubia hobetzea. 5.000€ (Azterlana) + 65.000 € (Egokitzapena) Ertaina (2.011 -12) 
c) Argiak pixkanaka aldatzea Daturik ez (82 puntu - 3.500 €/ud) Ertaina (Daturik ez) 
2., Zumea plazako altzari berriak 12.000€ (Proiektua) + 144.000€ (Ekipamendua) Ertaina (2.010 -11) 
3.  Belabi Kalea autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa eraldatzea 105. 000€ (Proiektua) + 2.100.000€ (Lanak) Txikia (2.014 -15) 

A14: Kale Nagusiko eta inguruko kaleetako merkataritza gunearen urbanizazioak 
eta tratamendua. 

  

1. Zumea (kaleberria eta kale Nagusia artean) 315.064€ (Lanak) Handia (2.009)  
2. Angurasutegi Kalea  autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa eraldatzea. 33.000€ (Proiektua) + 510.000€ (Lanak) Txikia (2.012-13) 
3.   Kale Nagusia (Zumea  eta  J. B. Erro artean): zorua, argiak eta jardinerak hobetzea. 190.000€ (Hobekuntzak) Handia (2.009-10) 
4.  Kaleberria: hobekuntzan espaloietan eta argietan  21.000€ (Proiektua) + 322.700€ (Lanak) Ertaina (2.011 -12) 
5. Kale Barriko atzeko aldea: urbanizazio osoa eta autoak eta guneak batera izateko gune 

gisa eraldatzea 
31. 000€ (Proiektua) + 620.000€ (Lanak) Txikia (2.014 -15) 

A15: Ondarretako merkataritza gunearen tratamendua eta urbanizazioak   
1. Txistoki parkearen ingurua funtzio anitzetarako gune gisa eraldatzea   

a. Txistoki parkea eraldatzea  20. 000€ (Proiektua) + 317.000€ (Lanak) Txikia (2.015 -16) 
b. Argiak bidean aldatzea pixkanaka Daturik ez (18  puntu - 3.500 €/ud) Txikia (Daturik ez) 

2. Ondarreta auto eta oinezkoen gune gisa berriz urbanizatzea osorik. 30. 000€ (Proiektua) + 595.000€ (Lanak aparkaleku 
gabe) 

Txikia (2.016 -17) 
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 Lerro estrategikoak 
Jarduteko eremuak/arloak 

1. Burutu beharreko ekintzak 

1. zenbatespena 
Inbertsioa (€) 

Lehentasuna 
Zailtasuna 

 3. lerroa: merkataritza eta zerbitzuen sektorea kokatzen deneko hiri azpiegiturak eta guneak hobetzea (jarraipena). 

A16: Goiko Plazako merkataritza guneetako kaleen urbanizazioak eta tratamen-
dua.  

  

1  Hobekuntzak Goiko Plazan   
a. Haurrentzako jolas gune ertain bat jartzea 48.000 € (Ekipamendua) Handia (2.009 -10) 
b. Arkupeetan jarritako argiak hobetzea. 4.800 €  Handia (2.009 -10) 
c. Pilotalekuko kanpoko paretaren tratamendua eta mural bihurtzea 6.000€ (Azterlana) + 60.000€ (Instalazioak) Ertaina (2.011 -12) 

2   Hobekuntzak plazan: Elizondo eta Nafarroa   
a) Elizondo Plaza:    

i) Arkupeetan jarritako argiak hobetzea 5.600 €  Handia (2.009 -10) 
ii) Plazaren urbanizazio osoa eta oinezkoen gune bihurtzea.  18. 000€ (Proiektua) + 272.000€ (Lanak aparkaleku 

barik) 
Ertaina (2.014 -15) 

b) Nafarroa Plaza:   
i) Arkupeetan jarritako argiak hobetzea 4.000 €  Handia (2.009 -10) 

3.  KaleTxikia eta Arteta kalea + “izenik gabeko kalea”: autoak eta oinezkoak batera izateko 
kale gisa urbanizatzea. 

  

a)  Kaletxikia autoak eta oinezkoak batera izateko gune gisa urbanizatzea. 36. 000€ (Proiektua) + 713.000€ (Lanak) Txikia (2.015 -16) 
b)  Arteta kalearen urbanizazio osoa + “izenik gabeko kalea” 44. 500€ (Proiektua) + 890.000€ (Lanak) Txikia (2.016 -17) 

4  Argi hobeak jartzea Agustin Leiza, Pio Baroja, Rikardo Arregi kaleetan (tartea) Daturik ez (76 puntu - 2.100 €/ud) Ertaina (Daturik ez) 
5  Sarrera mekaniko bideak jartzea.   

a)  Ama Kandida eta Pio Baroja kaleen atzeko lotura 20. 000€ (Proiektua) + 475.000€ (Lanak eta makineria) Txikia (Daturik ez) 
A17: Iparraldeko kaleen urbanizazioak eta tratamendua: Bazkardo, Mimendi eta 

Rikardo Arregi. 
  

1  Autoak eta oinezkoak batera izateko guneen urbanizazio osoa: Bazkardo Plaza, Ama Kan-
didako barne bidea eta Mimendi Kalea 

  

a) Bazkardo Plaza, 36. 000€ (Proiektua) + 713.000€ (Lanak) Txikia (2.016 -17) 
b) Ama Kandida,(Tartea) 50. 000€ (Proiektua) + 1.003.000€ (Lanak) Txikia (2.017 -18) 
c) Mimendi Kalea, 323.045€ (Proiektua eta lanak) Txikia (Zehazteke) 

2  Argiak berritzea banaketa-bidetan: Rikardo Arregi eta Ama Kandida Etorbidea Bide Nagu-
sia. 

  

a)  Rikardo Arregiko argiak berritzea Daturik ez (28 puntu - 3.500 €/ud) Ertaina (Daturik ez) 
b)  Ama Kandidako argiak berritzea Daturik ez (46 puntu - 3.500 €/ud) Txikia (Daturik ez) 

A18: Beste hobekuntza batzuk hiri altzarietan   
1  Terrazak eta hanka bateko mahaiak herri guneetan jartzeko. Daturik ez  Handia (2.009) 
2. Hiriko hondakinak biltzek edukiontzien tratamendurako. Daturik ez  Ertaina (Daturik ez) 
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 Lerro estrategikoak 
Jarduteko eremuak/arloak 

1. Burutu beharreko ekintzak 

1. zenbatespena 
Inbertsioa (€) 

Lehentasuna 
Zailtasuna 

 4. lerroa: Merkataritza establezimenduak berreskuratzea edota berritzea dakarten lanak (berrikuntzak) egiteko modua erraztea eta bul-
tzatzea udalaren aldetik. 

A19: Laguntza lerroak zehaztea eta onestea, baita establezimenduak inguruko le-
hiara egokitzen dituzten merkataritzako enpresa txiki eta ertainetan laguntza 
horiek aplikatzeko irizpideak ere. 

Daturik ez  Handia (2.010) 

A20: Denbora luzean urbanizazio orokorreko lanak egiten diren kaleak, bideak 
edota plazak dauden merkataritza establezimenduak bultzatzea. 

Daturik ez  Ertaina (Daturik ez) 

A21: Establezimenduen berrikuntzarik onenentzako saria ezartzea. 6.000 € Handia (2.009) 
A22: Kale Nagusiko merkataritza biziberritzeko plan berezi bat egitea.   

1.  Lan taldea edo batzordea sortzea Kosturik ez Handia (2.009) 
2. Jaduteko Plan Berezia egitea 54.000 € Handia (2.009 -10) 
3. Plan Berezia abiaraztea  Daturik ez  Handia (2.010 – 14) 

 5. lerroa Andoain  merkataritza, zerbitzu eta aisialdi gune gisa proiektatzea komunikazio ekintzen bidez (kanpainak, sustapenak eta anima-
zioak).  

A23: Ikusizko identitate ematea Andoaini, hirugarrenen aurrean hiri gisa eta mer-
kataritza eta zerbitzu gune gisa agertzeko. 

  

1. Andoaingo “Hiria” marka diseinatzeko prozesua, baita bigarren maila marka ere “Merkata-
ritza, zerbitzu eta aisialdi sektore”rako ere. 

48.000€  Handia (2.009) 

2. Markak ezagutaraztea eta hedatzea. 180. 000€ (Udala) + 18.000€ (Elkartea) Handia (2.010) 
A24: Hirigunea apaintzeko edota girotzeko ekitaldi berezi bat egitea urtero. Daturik ez Handia (2.010) 

 6. lerroa: Andoaingo MBPB ezagutarazteko eta abiarazteko ardura izango duen lan-mahaia sortzea. 

A25: MBPB mahaia. Kosturik ez Handia (2.009) 
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