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Altsasuko Udalak Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana onartu du. 

Planak Altsasu Sakanako erreferentzia-puntu gisa sendotu nahi du erosketei 

dagokienez, eta, horretarako, 3 ildo estrategiko eta 10 jarduera-ardatz ezarri 

ditu. 
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Altsasuko Dendarien Elkarteak (ADE) bultzatu eta Altsasuko Udalak sustatu du 

Merkataritza Erakartzeko eta Antolatzeko Plana, eta Nafarroako Gobernuko Ekonomia 

eta Enpresa Garapeneko Departamentuko Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 

Zuzendaritza Nagusiarekin batera finantzatu. Planak 10.459,85 euroko kostua izan du 

(BEZa barne), eta horietatik Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza 

Nagusiak 8.367,88 euro kofinantzatu ditu eta Altsasuko Udalak, 2.091,97. 

 

MEAPa diagnostikoak eta 3 ildo estrategiko eta 10 jarduera-ardatz biltzen dituen plan 

batek osatzen dute (diagnostikoa egiteko eskaria eta eskaintza aztertu dira). Planaren 

helburua da altsasuarrek bertan kontsumitzen jarraitzea eta bisitatzen dutenak 

erakartzea lortzea, hiria animatuz eta integratuz. 

 

Diagnostikoak agerian utzi du erosketak herritik kanpo egiteko ohitura oso errotua 

dagoela gure eskualdean, batez ere norberaren eta etxeko ekipamenduarekin lotutako 

produktuei dagokienez. Iruñeko eta Gasteizko merkataritza-eremuak erreferente argia 

dira Altsasuko eta Sakanako gainerako herrietako auzokideentzat. Herritik kanpo 

erosteko ohitura bereziki nabarmena da gazteen artean, hau da, 18 eta 35 urte 

bitartekoen artean. Gainera, beste erosketa-sistema batek gero eta jarraitzaile gehiago 

ditu kolektibo horretan, Internet bidezko erosketak, hain zuzen.  Diagnostikoan, 

merkataritza-hirigintzan eta udalerriaren hiri-erakargarritasunean jarduteko beharra 

ere aipatzen da. Lorategien egoera, aire zabaleko espazio estalirik eza, edukiontzien 

kokapena eta horien kudeaketa hobetzeko puntuak dira. Merkataritzako ordutegi eta 

kaleetan aparkatzeko ezintasuna beste arazo bat da, baita kale horietan lokal huts ugari 

egotea ere. Merkataritza-ardatz nagusi batzuetan lokal hutsen portzentajea % 40tik 

gorakoa da, Garzia Ximenez eta Intxostia kaleetan, esate baterako. 

  

Hori guztia kontuan hartuta, MEAPren lan-eskema 3 ildo estrategiko nagusi izatea 

erabaki da, honako hauek: Merkataritza-gunean esku hartzea, eskaria sustatzea, 



bertako bezeroak mantenduz eta bisitariak erakarriz, eta tokiko eragileen arteko 

lankidetza sustatzea eta indartzea. 10 dira 3 ildo estrategiko horien inguruan 

definitutako jarduera-ardatzak. 

 

 Merkataritza-espazioan esku hartzeko proposatzen diren jarduera-ardatzak 3 dira, eta 

horiek aurrera eramateko hiri-harmonia hobetuko, aparkalekuen txandaketa erraztuko 

eta hutsik dauden lokalak erabiltzea sustatuko da.  

 

 Eskaria sustatzeko, 4 ildo proposatzen dira, honako hauek: asteburuetako planak 

antolatzea, espazio estaliak sortzea, merkataritza-seinaleak jartzea eta zaharberritzea 

indartzea. 

 

 Azkenik, tokiko eragileen arteko lankidetza sustatzeko proposatzen diren jarduera-

ardatzak 3 dira, eta horiek garatzeko honako ekintza hauek egingo dira: merkataritza-

mahai bat sortzea, tokiko elkarteekin koordinatutako jarduera-agenda bat sustatzea eta 

txandarik gabeko enpresa-jarduerak lekualdatzea erraztuko duen zerbitzu bat 

bultzatzea. 
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