
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LANKIDETZA HITZARMENA, 
 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO 
OROKORRAREN, 

 
BILBOKO UDALAREN, 

 
BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA 

GANBERAREN 
 

ETA 
 

BILBOKO MERKATARITZA SEKTOREA BERPIZTEKO 
ELKARTEAREN («BILBAO DENDAK») ARTEKOA,   

 
«BILBO HIRIKO MERKATARITZAGUNEETAKO 

GERENTEAK» 
 

PROGRAMA GAUZATZEKO 
 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizen, 2013ko abenduaren 11n 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 - 2 -

 
LANKIDETZA HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ADMINISTRAZIO OROKORRAREN, BILBOKO UDALAREN, BILBOKO 
MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ITSASKETA GABNERAREN ETA 
BILBOKO MERKATARITZA SEKTOREA BERPIZTEKO 
ELKARTEAREN («BILBAO DENDAK») ARTEKOA, «BILBO HIRIKO 
MERKATARITZAGUNEETAKO GERENTEAK» PROGRAMA 
GAUZATZEKO. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2013ko abenduaren 11 

 

BILDU DIRA 

 

BATETIK, ARANTZA TAPIA OTAEGI andrea, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazioko Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasuneko sailburua. 

 
BESTETIK, IBON ARESO MENDIGUREN, Bilboko Udaleko lehen 

alkateordea. 

 
BESTETIK, JOSE ANGEL CORRES ABÁSOLO, Bilboko 

Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako presidentea. 

 
BESTETIK, JUAN CARLOS ERCORECA BILBAO, Bilboko 

Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteko presidentea («Bilboko 
Dendak»). 
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ESKU HARTU DUTE: 

 
Lehenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburu gisa eta haren 
legezko ordezkari-lanetan jardunez, horretarako baimena eman baitio 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko abenduaren 10ean egindako 
bilkuran. 

 
 

Bigarrenak, Bilboko Udaleko lehen alkateorde gisa eta haren 
legezko ordezkari-lanetan jardunez. 

 
Hirugarrenak, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa 

Ganbera Ofizialaren presidente gisa. 

 
Laugarrenak, Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteko 

presidente gisa («Bilboko Dendak»). 

 
 

Hitzarmenkideek elkarri aitortu diote legezko gaitasun nahikoa 
dutela lankidetza-hitzarmen hau izenpetzeko eta horretarako honako 
hau 

 

ADIERAZTEN DUTE: 
 

 

I. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Merkataritzako 
Plan Estrategikoak jardun-ildo estrategikoak ezartzen ditu 
merkataritza-eremuan, merkataritza garatzen den hiri-eremua 
hobetzeko Espazio eta Lurralde Lankidetzako politikak, besteak 
beste. Jardun-ildo horren barnean daude, batetik, Hiria 
Indarberritzeko Planak, eta, bestetik, udalerrietako merkataritza-
jarduera indarberritzeko eta hiri-inguruneei balioa emateko 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 - 4 -

tresnak abian jartzea hainbat arlo landuz, hala nola, honako 
hauek: merkataritzaren eta turismoaren sustapena, segurtasuna, 
urbanismoa, trafikoa, bide publikoa, mantentzea, garbitasuna eta 
abar. Guztiak hirigunearen merkataritza-banaketaren sektorea 
hartzen dute eraginpean, eta inplikatutako erakunde publikoek 
zein pribatuek garapenean eta finantzaketan duten lankidetza 
bizian oinarrituta daude. 

Ildo horretan, beharrezkoa da udal-eremuko lankidetza-akordioei 
eustea; akordio horiek lankidetza publiko eta pribatua eta eremuko 
estrategien garapena sustatzera bideratuta egongo dira, hiriko 
hirugarren sektore guztia eraginpean hartuko duten hainbat 
jardueraren bitartez; hartara, dinamika eraldatzaileak sustatuko 
dira, indarberritu beharreko inguruneei balioa emango zaie, eta 
dauden baliabideen gaineko aprobetxamendu hoberena bultzatuko 
da.  

 
II. Hitzarmen hau sinatzen duten erakundeek egokitzat jo dute aurrez 

deskribatutako dinamiken garapenari bultzada ematea, baita lan-
giro egokiak sortzea ere, Bilboko udal-ingurunean enpresa-
lankidetza eta merkataritza-indarberritzea ahalbidetzeko. Horren 
haritik, hiriko merkataritzaguneetan profesionalak bildu behar 
direla uste dute, eta profesional horiek hiriko 
merkataritzaguneetan esku hartzen duten eragile ekonomiko eta 
sozial, pribatu eta publiko guztien kudeaketa estrategikoan, 
sustapenean eta zuzendaritzan jardun behar dutela, integratua eta 
diziplina anitzekoa den ikuspegi bati jarraiki. Hortaz, profesional 
horiek proiektu original, sortzaile, eraginkor eta lehiakorrak 
sortzeko eta kudeatzeko gaitasuna izan behar dute, horiek 
errealitate bihur daitezen. Hori guztia Hiriko Merkataritza 
Plataformaren esparruan, deskribatutako helburuak abian jartzeko 
eta garatzeko beharrezko tresna gisa. 

 
III. Proiektua kudeatzeko epe ertaineko eta luzeko finantzaketa-lerro 

egokiak ezarri behar dira. Proiektu horretan, arian-arian, hiriko 
ekonomia eta gizartea suspertzeko interesaturik dauden eragile 
guztiek parte hartu behar dute, berau finantzatzeko lankidetza 
publiko eta pribatuko egitura bat finkatuz; hiriaren eta enpresa-
sektorearen arteko aldi baterako egitura bat izango da, autonomia 
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ekonomikoa lortu arte, proiektua bideragarria izan dadin parte-
hartze eta eraginkortasunaren ikuspegitik. 

 

IV. Proiektu garatzeko biztanle kopuruari (150.000 biztanletik gora) 
eta merkataritza-establezimendu kopuruari (gutxienez 2.500) 
dagokienez ezarritako irizpidek direla-eta, Euskal Autonomia 
Erkidegoko hiru hiriburuekin hitzarmenak egitea ezarri da berau 
garatzeko helburu gisa.  

 

V. Hori ikusirik, eta Bilboko Merkataritzagunea garatzen jarraitu 
behar dela kontuan hartuz, abian jarritako ildoak finkatu ahal 
izateko, lankidetza-hitzarmen hau sinatu behar da.  

 

 

Aurreko guztiarekin ados daudela adierazteko eta konpromisoak 
behar bezala bideratzeko, esku hartzen duten alderdiek hitzarmen hau 
formalizatu dute honako klausula hauen arabera: 

 
 

KLAUSULAK 

 

LEHENENGOA.- Hitzarmenaren xedea. 

Honako hau da hitzarmen honen xedea: hitzarmenean esku 
hartzen duten alderdi guztien lankidetza-esparrua ezartzea, Hiriko 
Merkataritza Plataforma Bilboko Hiriko Merkataritzagunea kudeatzeko 
tresna gisa garatu eta finkatu ahal izateko. 

 

BIGARRENA.- Programaren helburuak. 

Bilbo Hiriko Merkataritzagunearen Gerentzia modu honetan eratu 
da: plangintza egiteko, koordinatzeko eta dinamizatzeko tresna gisa. 
Gerentzia horrek gure hiriko merkataritza-sare tradizionala 
merkataritzagune bakar gisa garatzea ahalbidetuko du, modu horretan 
hiri-inguruko banaketa-formula berriekin lehiatu ahal izateko.  Azken 
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batean, gertuko merkataritzari itxura eraginkorra emango dion eta gure 
hiriburuetako hiri-sarean behar bezala txertatuta egongo den tresna 
erabilgarri bat finkatu nahi da. Helburu horrek hirugarren sektorerako 
estrategiak ekarri behar ditu; eremuko lankidetza-ekintzak izango dira 
horiek, inguruneak eskaintzen dituen eremuko edo sektoreko aukerei 
balioa emateko; horren ondorioz, inguruneak kokapen hobea izango du, 
eta  haren kudeaketa profesionalizatua bermatuko da. 

 

Honako hauek dira programaren funtsezko helburuak: 

- Hiriko Merkataritzagune sendo eta finkatu bat lortzea, hiriko 
merkataritza- eta sustapen-jardueraren oinarrizko elementu gisa. 

- Hiriko Merkataritzaguneak merkataritza-erreferentzien 
abangoardian kokatzeko estrategiak garatzea.   

 
- Merkataritza Plataformak epe laburrean bere burua finantzatzeko 

plan ekonomiko bat ezartzea. 
 
- Hiriko Merkataritzagunea etengabe dinamizatzea eta sustatzea. 
 
- Gerentzia globalizatzailea izatea. 
 
 

HIRUGARRENA.- Aldeen konpromisoak. 

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Sailaren bitartez, honako konpromiso 
hauek hartu ditu bere gain: 

a) Gerentziako taldea kontratatzeko gastuei erantzuteko diru-
laguntza bat ematea, horrelakotzat gerente batek eta 
administrari batek osatutakoa hartuta, hitzarmen honek 
irauten duen denboran, betiere Euskal Autonomia 
Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan kreditu egokia eta 
nahikoa badago, eta eskudun organoak laguntza ematen badu. 
Muga ekonomiko hauek ere egongo dira, halaber: 
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Lehen aldian, urtebetez, aurreko lankidetza-hitzarmenaren 
indarraldia amaitzen denetik, hau da, 2013ko apirilaren 
9tik 2014ko apirilaren 8ra arte, gerentziako taldea 
kontratatzeko gastuen % 90eko diru-laguntza bat, 
izenduna, gehienez ere 87.000,00 euro urtean. 

Zenbateko hori Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko 
Elkarteari («Bilbao Dendak») ordainduko zaio, hiru alditan: 
lehenik, 36.375,00 euro Hitzarmen hau sinatu ondoren 
ordainduko dira (gerentziako taldearen lan-kontratuaren 
kopia aurkeztuta betiere), bai eta Jarraipen Batzordeak 
onartutako Urteko Ekintza Plana onartu ondoren ere. 

Bigarren ordainketa (36.375,00 euro) jardueren eta ordura 
arte sortutako gastuen egiaztagirien laburpen bat, 2014ko 
otsailaren 15 baino lehen betiere, aurkeztu ondoren egingo 
da. Agiri horiek aztertu eta onetsiko dira Jarraipen 
Batzordearen aktan; dagokion urteko abenduaren 31 arteko 
gerentzia-jarduerari buruzkoak izango dira beti. 

Gerentziako taldea kontratatzeko zein Jarraipen Batzordeak 
onartutako gerentzia-jardueren gastu guztiak, dagokion 
aldiarenak, justifikatu ondoren ordainduko da gainerako 
zenbatekoa. 

Datozen urteetarako 90.000,00 euroko diru-laguntza 
emango da ekitaldi bakoitzean, betiere Euskal Autonomia 
Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako 
esleitutako kreditua badago eta horretarako eskudun 
organoak espresuki ematen badu. 

Hitzarmen hau sinatu ondoko ekitaldietarako, lehen 
ordainketa diru-laguntzaren zenbatekoaren % 37,5ekoa 
izango da, hura emandakoan, eta gerentziako taldearen lan-
kontratuaren kopia aurkeztu ondoren. 

Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren % 37,5ekoa,  
jardueren eta ordura arte sortutako gastuen egiaztagirien 
laburpen bat, urte bakoitzeko otsailaren 15 baino lehen, 
aurkeztu ondoren egingo da. Agiri horiek aztertu eta 
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onetsiko dira Jarraipen Batzordearen aktan; dagokion 
urteko abenduaren 31 arteko gerentzia-jarduerari 
buruzkoak izango dira beti. 

Gerentziako taldea kontratatzeko zein Jarraipen Batzordeak 
onartutako gerentzia-jardueren gastu guztiak, dagokion 
aldiarenak, justifikatu ondoren ordainduko da gainerako 
zenbatekoa. 

b) Gerentziak zehaztutako eta hitzarmen honen hurrengo 
klausulan sortutako Jarraipen Batzordeak onartutako jardun-
proposamenen ondorioz udalerrian egin beharreko jardueren 
eta Hiriko Merkataritza Plataformaren garapena bultzatzea, 
Saileko programa desberdinen bitartez. 

c) Bilboko Udalari kostuaren % 50eko diru-laguntza bat, gehienez 
20.000,00 euro, ematea hiriko merkataritzako plan estrategiko 
bat egin dezan Bilboko merkataritza-plataformarekin 
elkarlanean, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko 2014ko 
aurrekontu orokorretan kreditu egokia eta nahikoa badago eta 
eskudun organoak ematen badu. 

Diru-laguntza hori bi alditan ordainduko da: lehenik, planaren 
esleipenaren % 20 bat emango da, gehienez 4.000,00 euro, 
hura egiten hastean, plana esleitzeko, kontratatzeko agiriak 
zein horren baldintzak, Jarraipen Batzordearen horren 
onespen-aktarekin batera, aurkeztu ondoren. 
 Jarraipen Batzordeak onartutako planak eragindako gastuen 
egiaztagiriak, 2015eko otsailaren 15 baino lehen, aurkeztu 
ondoren ordainduko da gainerako zenbatekoa; horretarako 
planaren ale bat ere aurkeztu beharko da jatorrizko formatuan 
zein euskarri magnetikoan. 

Atxikitako eranskinean azterlanak, hiriaren ezaugarrien 
arabera, jaso beharko dituen gutxieneko zehaztapenak daude 
jasota. 

 
Merkataritza Zuzendaritzak izango du diru-laguntza kudeatzeko 
ardura. 
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2. Bilboko Udalak hitz ematen du:  

a) Gerentziak azaldutako proiektuan zehaztutako eta Hitzarmen 
honen laugarren klausulan aurreikusitako Batzordeak 
onartutako jardun-proposamenen ondorioz udalerrian egin 
beharreko jarduerak bultzatzea. Bilboko Udalak eta Bilboko 
Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao Dendak») 
elkarrekin arautuko dituzte ekarpen horren baldintzak, 
Lankidetza Hitzarmen berezi baten bidez. 

b) Plataformari jarduera garatzeko behar diren instalazioak 
ematea. 

c) Bilboko merkataritza-plataformarekin elkarlanean garatu 
beharreko hiriko merkataritza-plan estrategiko bat finantzatzea 
eta egitea 2014ko ekitaldian, azaroaren 30 baino lehen. 

Eusko Jaurlaritzak azterlanari emandako babesaren berri 
ematea, bai horren ondorioz sortzen diren dokumentuetan, bai 
horren gainean egindako aipamen eta erreferentzia guztietan. 

3. Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberak, berriz, hitz 
ematen du:  

a) Hitzarmen honen Jarraipen Batzordeko Idazkaritza Teknikoaren 
eginkizuna bere gain hartzea. 

b) Batzordeak onartutako Urteko Ekintza Planean jasotako 
jardueren jarraipena erraztea; hartarako, Batzordeak berak 
finkatutako adierazleen betetze-mailari buruzko txosten bat 
egingo du, planaren helburuak aurreikusitako moduan bete 
ahal izateko. 

c) Gerentzia laguntzea Bilboko Merkataritza, Industria eta 
Itsasketa Ganberak bere kudeaketari balioa ematen dion 
arloetan. Horretaz gain, lehentasunezko sarbidea ere emango 
dio hiriko merkataritza sustatzeko Ganberaren Merkataritza 
Arloak egiten dituen jarduera eta proiektuei dagokienez. 
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d) «Bilbao Dendak» elkarteko kide modura, elkarte horrek 
Hitzarmen honen barruan hartutako konpromisoak bete ditzan 
laguntzea eta erraztea. 

4. Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao 
Dendak») hitz ematen du:  

 
a) Hiriko Merkataritzaguneko gerentziako taldea kontratatzea 

Lankidetza Hitzarmen honen indarraldian.  

 
b)  Urteko Ekintza Plan bat diseinatzea, egitea eta bultzatzea, oro 

har hiriko merkataritza-jarduera sustatzera bideratutako 
jarduerak, eta bereziki, Jarraipen Batzordeak onartutako 
jarduerak barnean hartuko dituena. Hauek izango dira 
gutxienez: 

- Dagokion aldiaren gerentziako taldea kontratatzeko gastuen 
aurrekontuaren laburpen-koadro banakatua. 

 

- Dagokion aldirako Urteko Ekintza Planaren Proposamena, 
hau zehaztuta: 

o Aldiaren memoria. 

o Jarduera bakoitzeko hau biltzen duen laburpen-
koadroa: 

� Lortu nahi diren helburuak. 

� Hiriko merkataritza sustatzera bideratutako 
ekintzak, Hitzarmen honen sinatzaileek diruz 
lagundutakoak. 

� Ezarritako helburuak lortzea neurtuko duten 
adierazleak. 

� Egutegia. 

� Aurrekontua. 

� Finantzaketaren jatorria.  

- Ekitaldi honen aurrekontu orekatuaren laburpena.  
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c) Amaitutako Urteko Ekintza Plan bakoitzean ebaluazioa 
aurkeztea; gutxienez informazio hau jasoko da bertan: 

- Aurreko aldiaren gerentziako taldea kontratatzeko gastuen 
laburpen-koadroa. 

- Gerentziako taldearen kontratazio-gastu guztiei dagozkien 
nominen eta agirien kopia, bai eta ordainagiriak ere, eta 
ordainketa globalak direnean, kontratu bakoitzari dagozkion 
zenbatekoen kalkulua. 

- Aurreko ekitaldiaren aurrekontu-itxieraren laburpena. 

- Aldiaren memoria. 

- Hau biltzen duen laburpen-koadroa: 

o Ekintza bakoitzean lortutako helburuak. 

o Hiriko merkataritza sustatzera bideratuta eginiko 
ekintzak, Hitzarmen honen sinatzaileek diruz 
lagundutakoak. 

o Ezarritako helburuen betetze-mailaren adierazleak. 

o Egutegia. 

o Aurrekontua. 

o Finantzaketaren jatorria. 

 

Agiri horiek Batzordeko kideei bidaliko dizkiete gutxienez 
bilerak egin baino 7 egun lehenago, laugarren klausulan 
ezarritakoaren arabera. 

 
d) Hiriko Merkataritza Plataformaren berezko helburu gisa 

finantzaketa-sistema bat ezartzea; gutxienez urteko 
aurrekontuaren % 10 izango da, eta ondoren ere garatuko da, 
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Hitzarmen honen eranskinean jasotako merkataritza-planaren 
ezarpenaren arabera. 

 

Hiriko Merkataritza Plataformak hemen ezarritako laguntza-
erregimenari lotutako betebeharrak gauzatzen ez baditu, hitzarmen 
honen zazpigarren klausulan ezarritakoa bazter utzi gabe, eta 
betebeharra gauzatu ez dela adierazten duen espedientea aurkeztu 
ondoren, emandako diru-laguntzaren zati bat edo diru-laguntza osoa 
baliogabetuko da, eta jasotako zenbatekoak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio, betiere 
abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan, eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu 
Bateratuaren 53. artikuluan ezarritako baldintzen arabera. Adierazitako 
legea azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartu zuen. 

 

Hiriko Merkataritza Plataforma emandako laguntzaren onuraduna 
denez, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bateratuaren 50. artikuluan onuradunaren 
betebeharrei buruz ezarritakoa aplikatuko zaio. Adierazitako Legea 
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bitartez onartu zen.  

 

LAUGARRENA.-  Jarraipen Batzordea. 

Hitzarmen honen jarraipena egiteko eta hura kontrolatzeko honako 
ordezkari hauek osatutako Batzorde bat eratu da: 

- Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Sailaren ordezkari batek.  

- Bilboko Udalaren ordezkari batek. 

- Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberaren 
ordezkari batek. 

- Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkartearen («Bilboko 
Dendak») ordezkari batek. 
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Hitzarmen hau sinatu duen erakunde bakoitzeko pertsona bat 
baino gehiago egotea (hitzarekin baina botorik gabe) balioetsiko du 
Batzordeak. 

Batzorde horretan parte hartzen duten erakunde publikoen 
ordezkariak izango dira batzordeburua eta batzordeburuordea 
txandaka. Hala, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren 
ordezkaria Hitzarmenaren lehen urtean izango da presidentea, eta 
Bilboko Udalaren ordezkaria, berriz, presidenteordea; karguak hurrengo 
ekitaldian trukatuko dituzte, eta berdin egingo dute aurrerantzean. 
Batzordebururik ez badago, hura kanpoan edo gaixorik badago edo 
legezko beste kausaren bategatik, batzordeburuordea hartuko ditu bere 
gain haren eginkizunak. 

Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberaren ordezkari 
batek egingo ditu idazkari-lanak. 

Jarraipen Batzordea osatzen duten entitateen ordezkaritza honako 
boto kopuru honen arabera zehaztuko da: 

- Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Sailak: Boto 1. 

- Bilboko Udalak: Boto 1. 

- Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberak: Boto 1. 

- Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao 
Dendak»): Boto 1. 

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio 
Prozedura Erkidearen Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoa 
jarraituko du Jarraipen Batzordeak. Hala, batzordeburutza duenak, 
organoa ordezkatu, deitu, saioen buru izan eta aztergai-zerrenda 
finkatzeaz gain, berdinketan ere hautsiko ditu bere botoarekin, 
akordioak erabakitzeko. 

Jarraipen Batzordeak behar diren ohiko bilerak egingo ditu Urteko 
Ekintza Plana ebaluatu eta aztertzeko, hori betetzen delako jarraipena 
egiteko eta, hala badagokio, hurrengo aldiko Urteko Ekintza Plana 
onartzeko.  Ezohiko bilkurak deitu ahal izango dira, halaber, 
batzordeburuak egoki deritzonean. 
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Jarraipen Batzordeak honako eginkizun hauek bete beharko ditu: 

- Hiriko Merkataritza Plataformari kontratatu beharreko 
gerentzia-taldea hautatzea eta proposatzea. 

- Hiri Merkataritzaguneko gerentziak proposatutako Urteko 
Ekintza Plana balioztatzea. Planak jarduerak zehatz-mehatz 
aurkeztu beharko ditu; helburu onargarriak izango dituzte, 
ekonomikoki kuantifikatuak, neurgarriak eta epeak mugatuta 
dituztenak, haien kostua eta bilakaera kontrolatu ahal izateko. 

- Gerentziak proposatutako Urteko Ekintza Planaren barruan 
garatu beharreko jardueren programa baliozkotzea. Programa 
horretan bilduko dira, batetik, Bilboko Udalaren hiri-
merkataritza irekia oro har sustatzera bideratutako jarduerak, 
eta, bestetik, eta bereziki, hitzarmen honetan aurreikusitako eta 
hitzarmen hau sinatu dutenek diruz lagundutako jarduerak 
(Jarraipen Batzordeak onartuak). 

- Hitzarmen honen ondoriozko ekintzen planei eta aurrekontuei 
jarraipena egitea eta horiek kontrolatzea. 

- Urteko Ekintza Planaren lorpena ebaluatzea eta onartzea. 

- Hitzarmen honen helburuak lortzeko esku hartzen duten 
erakundeak koordinatzea. 

- Egiten diren bilera guztien akta idaztea, eta horiek Batzordeko 
kideei igortzea. 

BOSGARRENA.- Hartutako konpromisoak betetzen direla justifikatzea. 

Hitzarmen honetan parte hartzen duen alderdi bakoitzak Jarraipen 
Batzordeari egiaztatu beharko dio hartutako konpromisoak betetzen 
direla. 

Jarraipen Batzordeak, berriz, dagokion plataformaren bidez, agiri 
hauek aurkeztuko dizkio Eusko Jaurlaritzako Merkataritza 
Zuzendaritzari, kasuaren arabera, gehienez hilabeteko epean: 

– Hitzarmen hau edo horren ondorengo luzapenak sinatzen direnetik: 

o Gerentziako taldea onartzen duen aktaren kopia sinatuta. 

o Gerentzia-taldearen kontratuaren kopia. 
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o Urteko Ekintza Planaren proposamena. 

o Hala badagokio, Hitzarmena luzatzeko eskaera. 

– Jarraipena egiteko bileren ondorioz: 

o Aktaren kopia sinatuta. 

o Urteko Ekintza Planaren noraino bete den, eta horren arabera, 
harentzat proposatutako aldaketak.  

– Hitzarmen honen indarraldi bakoitzaren amaieran: 

o Dagokion Urteko Ekintza Plana gauzatzea onartzen duen 
aktaren kopia sinatuta. 

o Aldiari dagokion Urteko Ekintza Plana gauzatzearen gaineko 
ebaluazioa.  

 

Hala badagokio, Hitzarmen honen sinatzaile bakoitzak Jarraipen 
Batzordeari Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkartearekin 
(«Bilbao Dendak») sinatutako Lankidetza Hitzarmenaren kopia aurkeztu 
beharko dio. Hitzarmen hori udalerrian hiriko merkataritzagunea 
dinamizatzeko eta kudeatzeko proiektuaren eremuan egin beharreko 
jarduerei buruzkoa da.  

Aurretik adierazitako agiri guztiak Jarraipen Batzordearen bilera 
bakoitza egin eta hilabetera aurkeztuko dira, beranduena jota. 

SEIGARRENA.- Publizitatea. 

Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao 
Dendak») argi eta garbi adieraziko du Hitzarmen honi finantza-kapitala 
ekartzen dioten erakundeen babesa, egindako jakinarazpenetan edo 
proiektuaren aurkezpen publikoetan, eta baita Hitzarmen hau sinatu 
duten erakundeen berariazko laguntza ere.  

Halaber, Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak 
(«Bilbao Dendak») konpromisoa hartu du proiektu orokorra aurkezten 
denean komunikabideetan argitaratutako artikulu eta elkarrizketetan 
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proiektuari dagokionez erakundeen artean izandako lankidetza 
adierazteko.  

Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao 
Dendak») entitate sinatzaileei jakinaraziko die Urteko Ekintza Planean 
bildu ez diren jarduera guztien aurreikuspena, jarduera horren deialdia 
egin aurretik.  

Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao 
Dendak») argi eta garbi jarri beharko du Hitzarmen honetako ekintzak 
direla medio egiten edota hedatzen diren programen aleetan, karteletan, 
argazkietan eta gainerako baliabideetan edo material idatzian jarduera 
horiek diruz laguntzen dituzten entitateek babesten dituztela ekintza 
horiek (material hori guztia Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza 
ofizialetan argitaratu beharko da); horretaz gain, Hitzarmen hau sinatu 
duten erakundeek esanbidez laguntza eman dutela ere jasoarazi 
beharko da. Orobat, memoriarekin batera, Hitzarmen honetako 
jarduerak direla medio sortzen den liburu, txosten, liburuxka, kartel 
edo beste mota bateko dokumentazio bakoitzaren ale bat edo horien 
kopia bat, euskarri fisikoan edo magnetikoan (betiere bakoitzaren 
izaeraren arabera, edo bataren edo bestearen egokitasun handiagoaren 
edo txikiagoaren arabera) bidali beharko du diru-laguntza ematen 
duten entitate guztietara.  

Azkenik, hala badagokio, Hiriko Merkataritza Plataformaren 
Informazio Buletinean jasoko da hitzarmen hau sinatu dela, eta 
presentzia esanguratsua emango zaio.  

ZAZPIGARRENA.- Ez-betetzea. 

Emandako diru-laguntza zati batez edo guztiz ezeztatzea ekarriko 
du Bilboko Merkataritza Sektorea Berpizteko Elkarteak («Bilbao 
Dendak»)  Hitzarmen honetan ezarritako betebeharrak ez betetzeak, bai 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bateginaren,  azaroaren 11ko 1/1997 
Legegintzako Dekretuak onartuaren, 50.2 artikuluan 
kontsignatutakoak ez betetzeak ere, ez-betetzeko espedientearen 
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ondoren; hala, jasotako zenbatekoak Euskal Herriko Diruzaintza 
Nagusiari itzuli beharko dizkio, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan 
xedatutakoaren arabera. 

 
Alderdietako edozer sinatzailek Hitzarmen honen klausulak ez 

betetzeak berau indargabetzea ekarri ahal izango du, betiere Batzordeko 
kide gehienek horrela adieraziz gero, eta horrelakoetan alderdi ez-
betetzailea kanporatzeko aukera egongo da. 

 
Diru-laguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak aldatzen 

badira, eta nolanahi ere beste administrazio batzuek edo erakunde 
publiko zein pribatuek aldi berean emandako laguntzak nahiz diru-
laguntzak lortuz gero, eta helburu horietarako edonolako diru-sarrerak 
edo baliabideak eskuratuz gero, baliteke diru-laguntza emateko 
ebazpena aldatzea, baldin eta laguntzaren onuradun izateko gutxieneko 
eskakizunak betetzen badira. 

 
Diru-laguntzaren zenbatekoak –beste administrazio publiko 

batzuek edota estatuko zein nazioarteko erakunde pribatu nahiz 
publikoek emandako laguntza eta diru-laguntza ororekin batera– ezingo 
du gainditu onuradunak egingo dituen jardueren kostua. Horrelakoren 
bat gertatuz gero, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak 
emandako laguntzari kenduko zaio gehiegizkoari dagokion zenbatekoa. 

 

ZORTZIGARRENA.- Izaera. 

Honako hau administrazioko lankidetza-hitzarmena da, eta 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari dagokio hitzarmenaren 
edukia interpretatzea aurreko klausuletan zehazki jasota ez dauden 
kasuetan. 

 

BEDERATZIGARRENA.- Indarraldia. 

Hitzarmena sinatzen den egunean bertan sartuko da indarrean, 
eta ondorioak izango ditu 2013ko apirilaren 9tik 2014ko apirilaren 8ra 
arte. Alderdietako batek esanbidez salatu ezean, ondoz ondoko 
urtebeteko epeetan luzatuko da, ezer adierazi gabe, gehienez hiru urte 
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gehiagoz; betiere Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 
Orokorretan kreditu egokia eta nahikoa badago eta eskudun organoak 
horretan jasotako laguntzak ematen baditu.  

 
Eta dokumentu honen klausuletan bildutako zehaztapenekin ados 

daudela adierazteko, bertaratuek dokumentu honen lau ale sinatu 
dituzte goiburuan adierazitako lekuan eta egunean.  

 
ARANTZA TAPIA OTAEGI 

 
 
 
 
 

 IBON ARESO MENDIGUREN 
 
 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburua 

 Bilboko Udaleko lehen alkateordea 
 
 
 

JOSE ANGEL CORRES ABÁSOLO  JUAN CARLOS ERCORECA BILBAO 
 
 
 
 
 

Bilboko Merkataritza, Industria eta 
Itsasketa Ganberako presidentea  

 Bilboko Merkataritza Sektorea 
Berpizteko Elkarteko burua («Bilbao 

Dendak») 
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ERANSKINA  

 

 

EUSKO JAURLARITZAK BILBOKO UDALARI EGINIKO LAN 

PROPOSAMENA 

 

 

Plangintza estrategikoa 

 

Bilbo Hiriko Merkataritza Plana 

 

Hiriko baliabideak eta bitartekoak antolatzeko prozesu bat abiaraztea ahalbidetzen duen 

tresna tekniko bat da plangintza estrategiko eta komertziala, ingurune lehiakorretan 

garapen ekonomiko eta sozialerako ekintzak garatzeko, epe ertain eta luzeko helburuen 

arabera,  merkataritza-sektoreak eta Udalak parte hartuta. 

 

Baliabideak eta bitartekoak antolatzeko prozesu bat egin beharra dago plana 

abiarazteko, epe ertain eta luzera begira finkatutako helburuak lortzera bideratutako 

ekintzak gara daitezen. 

 

Plangintza estrategikoko prozesuaren ondoriozko onurak: 

 

• Ikuspegi globala errazten du. 

• Epe ertain eta luzerako plangintza erakusten du. 

• Ingurunearen joerak aurreratzen eta zehazten ditu. 

• Lehentasunak finkatzen ditu, eta funtsezko ekintzak zehazten. 

• Eragileak proiektu komun batean nahasten ditu. 

• Arlo pribatuaren eta publikoaren arteko lankidetza sustatzen du. 

• Parte hartzen duten eragileen arteko koordinazioa sustatzen du. 

• Adostasunean eta konpromisoan oinarritzen da. 
 

Oraina etorkizunarekin batzea du helburutzat, haren egiturari bultzada erabakigarria 

emanez, gertuko ingurunearen aldaketak, neurri handi batean, garatutako ekintzen 

ondorioa izan daitezen. Plangintza estrategikoko prozesuak ez dira helburu bat berez, 

arrakastaren ikuspegi bat lortzeko tresnak baizik.  
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Hiriko Plan Estrategiko bat ezartzeko baldintzak: 

 

• Beharraren kontzientzia. Zergatik eta zertarako? 

• Pentsamendu globala eta jarduera lokala 

• Prozesu proaktiboa 

• Prozesu jarraitu, antolatu eta sistematikoa 

• Epe ertain eta luzeko ikuspegi prospektiboa 

• Adostasuna, konpromisoa eta parte-hartzea 

• Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza 

• Lidergo integratzailea, sinesgarritasuna eta babes soziala eta politikoa  

 

 

Plangintza estrategikoko prozesuak, bere kontzepzioagatik beragatik, prozesu jarraitu 

eta sistematiko bat izan behar du, non aztertutako eremuko eragileek parte hartzen 

duten; lidergo argi eta ez-baztertzaile batek zuzendutako azterlana izan behar du, eta 

parte hartzen duten erakundeen agintari nagusien babesa behar du izan. Oso zaila da 

plangintza estrategiko bat arrakastatsua gertatzea horrelakorik ezean. 

 

 

Hiriari aplikatutako plangintza estrategikoak hauetan oinarritutako metodologia behar 

du: diziplina anitzeko taldeen lanean, iritzi-alderaketan, eragile ekonomikoen eta 

politikoen parte-hartzean eta adostasuna eta konpromisoaren bilaketan.  

 

 

Estrategia  +  Kudeaketa erlazionala (Lankidetza eta Parte-hartzea)  =  Kudeaketa 

estrategikoa   

  

 

Aztergai dagoen eremua bultzatzeko eta eraldatzeko jarduerak hitzartzeko esparru egoki 

bat bilatzea ahalbidetzen dute erakundeen arteko lankidetzak zein merkataritza-

eragileen parte-hartzea. 

 

 

Funtsean bi etapa ditu plan estrategiko baten metodologiak, lau fasetan banakatuta, gehi 

aurretiko fase bat plana diseinatzeko, gauzatzeko eta jarraitzeko antolamendu-eredu eta 

funtzionamendu-sistema egokiena zehazteko. 

 

Plangintza estrategikoak hiriko merkataritza-eredu bat zehazteko balio behar du. Hiria 

antolatzeko proiektu global baten barruan sartu behar da eredu hori, non merkataritzaren 
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eginkizun estrategikoa indartu behar den, enplegua sortzeko eta aberastasuna banatzeko 

duen ahalmenagatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merkataritza Planaren barruan hauek jasoko dira: 

 
1) Hiriko Merkataritzaguneak (BID) 

2) Merkataritzako Lokalak – Hiriko Merkataritza Sarea Leheneratzea 

3) Merkataritza – Turismoa Koordinazioa 

 

Lehenengoa: Hiriko Merkataritzaguneak (BID) 

Mundu osoan gertatzen ari den fenomeno global bat. Enpresaburuak, urteetan lehen 

aldiz, «zerga gehiago» ordaintzeko prest daude tokiko ingurunea hobetzeko eta 

erakargarriagoa izan dadin; fenomeno hori bereziki 1990eko hamarkadatik gertatu 

da Iparramerikan, eta 2004tik aurrera Europan. 

 

Zer dira BIDak? Business Improvement Districts edo negozioak hobetzeko barrutiak 

zera dira: merkatariak elkartzeko era berri bat da, non merkatariek ingurunearekin 

konpromisoa hartzen duten eta negozio-komunitate demokratiko eta buruaski baten 

moduan antolatzen diren. Gero eta garrantzi handiagoa dute, eta gero eta gehiago 

eragiten dute hiriak kudeatzeko orduan hartzen ari diren erabakietan. Hiriko 

Plan estrategikoa 

Antolamendua Gai kritikoak zehaztea 

Estrategiak garatzea 

Kanpoko analisia Barneko analisia 

Helburuak zehaztea 

Ekintza Plana Garatzea 
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Merkataritzaguneak kudeatzeko eredu berri bat aurkitzeko inspirazio-iturri eta 

eredugarri izan daitezke BID horiek, eta oraingo hiri-kudeaketarako eremuen 

ereduetarako irtenbide bideragarri bat ere badira. 

 

BIDen Oinarrizko Ezaugarri Nagusiak 

 

• Jarduera-eremu geografiko mugatua. 

• Ekimen pribatuak babes publikoarekin sortutako irabazi asmorik gabeko 

erakundea. 

• Demokratikoki sortuta, oro har atxikipen bidez. 

• Udal-araudiak aurretik onetsita: finantzaketa, jarduera-plana.  

• Eremuko negozioen jabe edo okupatzaile guztien nahitaezko ekarpenaren 

bidezko finantzaketa (tasa, errekargu, kontribuzio edo zerga berezien bitartez). 

Bestelako finantzabideak: laguntza publikoak, dohaintzak, zerbitzu-prestazioa, 

babesak, ekitaldiak antolatzea... 

• Jarduera ekonomikoa garatzen den higiezinen jabetzaren katastro-balioari 

lotutako kontribuzio-tasaren kalkulua, oro har. 

• Administrazio eta zuzendaritzako organoak: Biltzar nagusia, zuzendaritza-

batzordea, lan-batzordeak, zuzendari-gerentea. 

• Kontribuzioa biltzen du udalak tokiko zergen bidez, eta ondoren BIDeko 

erakundeari transferitzen dio (Hiri Merkataritzako Plataformak). 

• Negozio Planaren garrantzia; jardun-estrategia eta finantzaketa zehazten ditu, eta 

urteko jardun-planetan gauzatuta dago. 

• Kudeaketa profesionala 

• Hiriko ekonomia suspertzera bideratutako ekintzak: Sustapena, komunikazioa, 

marketina, zerbitzuak... 

 

 

 

Bigarrena: 1 Merkataritza Lokalak Leheneratzea 

 

Azkenaldiko bilakaera ekonomikoak eragin handia izan du merkataritzan; itxi egin 

dituzte, horren ondorioz, gure hirietako saltoki asko, eta hutsik daude lokal ugari. 

 

Jarduera jakin batzuk merkataritza-eremu batzuetan pilatzen dira beste batzuen 

kaltetan; azken horietan gehiago izaten dira hutsik dauden lokalak, eta  horrek 

desiragarri ez diren hainbat ondorio dakartza merkaritzagune horien bizitzarentzat. 
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Horiek horrela, lehen komertzialak ziren hiriko eremu jakin batzuk jarduera 

ekonomikorik gabe gelditzen dira, arazo larria dena. 

 

Horrenbestez, itxita dauden merkataritza-lokalak leheneratzeko plan bat diseinatu 

beharra dago, honako hauek barne hartuta: 

 

• Helburuak 

• Merkataritza, enpresa, turismo eta kulturako eskaintzaren analisia 

• Bizitoki-eskariaren analisia (zenbait kasutan turistikoa ahaztu gabe) 

• Jardun-estrategia 

   .- Hutsik dauden lokalen errolda 

   .- Jabeak nor diren zehaztea 

   .- Beharren azterlana (bizilagunak eta bisitariak) 

   .- Operadore berriak zehaztea 

   .- Bitartekotza alderdien artean (jabeak - operadoreak) 

   .- Lege-aholkularitza 

 

 

Bigarrena: 2 Hiriko Merkataritza Sarea 

 

Gomendagarria da hiriko merkataritza-eremuen gaineko ezagutza zehatza izatea, 

eremu horietan zer gertatzen ari den jakitea, alegia; era horretan, hiriko 

merkataritza-eskaintza orekatua lortzen da, negozioak ireki ez daitezen aurretik 

proiektuen egiazko bideragarritasuna aztertu gabe. 

 

Informazio hori edukiz gero, aholkua eman ahal izango dugu negozioak abiarazteko 

orduan, merkataritza-eskaintzaren erabilera orekatu bat txertatzeko lehendik dauden 

merkataritza-eremuetan zein sortu berriko bizitegi-eremuetan; betiere hauen 

tankerako faktoreak aintzat hartuta: 

• Eremuan edo inguruan dagoen merkataritza-eskaintza 

• Eremu horietan bizi direnen profila  

• Bizitegi-eremu berrietan bizi direnen profila 

• Eremuetako biztanleria mugikorraren profila 

• Bisitarien profila 

• Dauden ekipamenduak (kulturguneak, kirol-ekipamenduak, ikastetxeak...  

 

Era horretan merkataritza-eremuetan benetan dauden beharren gaineko 

orientabideak eta iradokizunak eman diezazkiekegu operadore berriei, hiriaren 

merkataritza eta ekonomiako estrategiaren araberako merkataritza-oreka bat 

bermatuta egon dadin, halaber. 



 

 

 

 

 

 

 

   

  

 - 24 -

 

Oharra: Egoera ekonomikoaren ondorioz asko handitu da hirietako merkataritzako 

lokalen higiezin- zein merkataritza-eskaintza. Horiek horrela, etxebizitza-eraikin 

berrietan merkataritza-lokalak gaitzea komeni den hausnartu beharra iradoki nahi 

dugu, horregatik. 

Iradokizun hori guztiz lotuta dago «Hiriko Merkataritza Sarea» lan-

proposamenarekin.  

 

Hirugarrena: Merkataritza – Turismoa Koordinazioa 

 

Merkataritza eta turismoaren arteko lankidetza ezinbestekoa da; izan ere, ingurunea bat-

batean aldatzen ari da egun, eta egoera horri aurre egin behar diote enpresek; 

ziurgabetasuna, aldakortasuna eta arriskua dira egoera horren ezaugarri nagusiak. 

Halaber, kontsumitzaileek informazio eta eskarmentu gehiago dute  egun, baita toki 

gehiago ere aukeratzeko; horrenbestez,  enpresa bakoitzaren lehiakortasuna funtsezkoa 

da turista zein bertako bezeroa pozik egon dadin;  merkataritzaren eta turismoaren 

arteko lankidetzak, bestalde, lehiakortasun hori handitzen laguntzen du, betiere helburu 

komunak lortzearren. 

 

Horregatik, interesgarria izango litzateke lantalde bat sortzea proposatzen diren 

ekimenak eta helburuak garatzeko: 

 

1. Merkataritzaren eta Turismoaren arteko lankidetza-kultura sustatzea 

elkarlanerako formulak sortuz (adibidez, baterako komertzializazioa, 

aliantzak...). 

2. Kluster elkarte bat sor dadin laguntzea, hainbat organismok, erakundek... 

Networking jardunaldiak aldian-aldian antolatu ahal izan ditzaten proposamenak, 

ideiak... trukatzearren. 

3. Lankidetzak lehiakortasuna hobetzeko eskaintzen dituen abantailen eta aukeren 

gainean saltokiak sentsibilizatzera bideratutako jarduerak diseinatzea eta 

burutzea. 

4. Saltokien eta ostalaritzako enpresen arteko lankidetza saritzea. 

5. Merkataritza-Turismo arloko baterako gida bat argitaratzea. 

 

  

Aholkularitza-enpresa kontratatzea  

 

Kontratatzailea: Udalaren lizitazio publikoa 

Enpresa aukeratzea: Uda – Eusko Jaurlaritza 

Merkataritza Planaren jarraipena: Udala – Eusko Jaurlaritza – Plataforma  


