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I. AURREKARIAK 

1. 2021eko uztailaren 1ean, Lehiaren Euskal Agintaritzaren (LEA) Infokonpetentziaren 
postontzian sartu zen XXXXX aurkeztutako idazkia. Idazki horretan eskatu zen LEAk 
jarduteko Laudion kaleko salmenta arautzen duen ordenantzaren (ordenantza) harira. 
Ordenantza hori Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) 
argitaratu zen 2021eko martxoaren 31n1. 

2. Zehazki, idazki horretan ordenantzaren 2.5 eta 17.3 artikuluak aipatzen dira, eta 
honela diote: 

2. artikulua. Salmenta ibiltariaren kontzeptua 

(…) 

5. Honako hauek ez dira, inola ere, kaleko salmentatzat hartuko: 

- Etxez etxeko salmenta. 

- Urrutiko salmenta. 

- Noizbehinkako salmenta. 

- Horretarako prestatutako makinen bidez egindako salmenta automatikoa. 

17. artikulua.- Noizbehinkako merkatuak 

                                            
1 Laudioko kaleko salmenta arautzen duen udal ordenantza 
 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/036/2021_036_01093_C.xml&hl=
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(…) 

3. Hirugarren pertsona publiko edo pribatuek ere eskatu ahal izango dituzte noizbehinkako 
merkatuak. Merkatu horiek sustapen-, artisautza-, arte-, nekazaritza- edo azoka-helburuak izan 
ditzakete, bai eta Udaleko Sarrera Erregistroan aurkeztu beharreko eskabidean zehaztu 
beharreko beste edozein helburu ere. 

Nolanahi ere, dagokion baimena honako berezitasun hauen arabera izapidetuko da: 

a.- Merkatua egiteko baimenaren eskabidea eta ondorengo ebazpena eskatzaile edo 
sustatzaile bakar baten izenean egingo da, eta ez banaka lanpostuen titular izan daitezkeen 
pertsonen izenean. 

Aurrekoa gorabehera, eskatzaileak edo sustatzaileak instalatu beharreko salmenta-postuen 
zerrenda osoa bidali beharko dio udalari, merkatua egin baino hilabete lehenago gutxienez. 
Zerrenda horretan, okupatzaileak, salmenta-produktuak eta ordenantza honetan eta aplikatu 
beharreko gainerako arauetan ezarritakoa betetzen dela adieraziko da, udalak egiaztapena 
egin dezan. Zerrenda horretan, Ordenantzan eta araudi aplikagarrian zehaztu eta 
aurreikusitako dokumentazio guztia sartuko da, kalez kaleko salmenta-jarduerarako jabari 
publikoa eta salmenta-produktuak okupatzeko udal-lizentziaren esleipendun izan daitezkeen 
pertsonei dagokienez. 

b.- Udalak, proposamen bakarrarekin eta zerbitzu eskudunaren barne-izapideekin, Alkatetzaren 
Dekretu bidez ebatziko ditu, diskrezionalki eta behar bezala arrazoituta, baimendutako 
lanpostuak eta pertsonak, aplikatu beharreko araudia betetzean eta eskatutako merkatua 
antolatzeko helburua betetzean oinarrituta. Ebazpen horren berri emango die merkatua 
sustatzen duen agenteari eta emandako lizentziaren titularrei, eta azken horiek dagokion 
ordenantzak ezartzen duen tasa ordaindu beharko dute. 

Merkatu horiek baimentzeko akordioan zehaztuko dira horien kokapena, baimendutako postuen 
kopurua, eta horien eraikuntza- eta estetika-ezaugarriak, merkaturatu beharreko produktuak, 
horiek egiteko datak, saltzaileek bete behar dituzten baldintzak eta merkatu-diziplinako 
arrazoiengatik finkatu behar diren gainerako inguruabarrak. 

3. Bidaltzailearen arabera, 2.5 artikuluak ez du noizbehinkako salmenta kalez kaleko 
salmenta gisa hartzen, eta 17.3 artikuluak operadoreka saltzeko aukera mugatzen du, 
enpresa antolatzaileek erabakitzen baitute nork parte hartu azokan. 

II. ALDEZ AURRETIK KONTUAN HARTU BEHARREKOAK 

4. Saltokiak aukeratzeko prozedura otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretuaren, 
Kalez kaleko salmenta edo ez sedentarioa arautzen duenaren 4. artikuluan arautzen 
da. 

1. Kalez kaleko salmenta edo ez sedentarioa gauzatzeko eta saltoki hutsak betetzeko baimena 
emateko prozedura udal bakoitzak zehaztuko du, betiere honako hauek errespetatuz: 
norgehiagoka-erregimena; eta Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 
Legearen 86. artikuluak eta hurrengoek, zein Zerbitzu-jardueretarako sarbide libreari eta 
jarduera horiek gauzatzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen II. Kapituluak ere 
jasotzen dituzten aurreikuspenak. 
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2. Prozedura publikoa izango da, eta prozedura izapidetzeko, irizpide argiak, errazak, 
objektiboak eta aurrez jakiteko modukoak ezarriko dira. Prozeduraren ebazpenean ezarriko dira 
baimena jasotzeko baldintzak, eta beharrezkoak, proportzionalak eta ez diskriminatzaileak 
izango dira. 

5. Tokiko azokak direla-eta merkatu antolatuetako postuak esleitzeari dagokionez, 
adierazi behar da LEAk hainbat txosten egin dituela, udalei eta tokiko erakundeei 
gomendioak egiteko.2 Alderdi nagusiak honako hauetan nabarmentzen dira: 

- Deialdiaren oinarriek irizpide argi, erraz, objektibo eta aurreikusteko modukoak 
ezarri behar dituzte, bakoitzari dagokion puntuazioa adierazita.  

- Saltokien aukeraketak publizitatearen, gardentasunaren eta norgehiagokaren 
printzipioak errespetatu behar ditu, eta ezingo da ezarri beharrezkoak ez diren, 
eta neurriz kanpokoak edo diskriminatzaileak diren baldintzarik. 

- Irizpide sozialak eta ingurumenekoak sar daitezke, betiere dagokion azokaren 
xedearekin lotuta badaude3. 

- Hautaketa-prozesuak ezin du nazionalitate-, egoitza- edo bizileku-
arrazoiengatik diskriminatu. 

- Deialdia udalaren webgunean argitaratuko da, eta gardentasunari eta sarbide-
berdintasunari buruzko arauak beteko dira. Era berean, eskatzaile guztiek 
azoketan parte hartzeko eskaeren berariazko erantzuna jaso beharko lukete, 
baztertu izanaren arrazoiak azalduta, hala badagokio. 

                                            
2 Txostena, tokiko merkatu eta azoketan saltokiak esleitzearen gainekoa, 2018ko maiatzaren 22koa.  
 
Txostena, kontratazio publikoan genero-klausulak aplikatzearen eta horiek lehian duten eraginaren 
gainekoa, 2019ko maiatzaren 15ekoa.  
 
II. Txostena, tokiko merkatu eta azoketan saltokiak esleitzearen gainekoa, 2019ko uztailaren 24koa.  
 
III. Txostena, tokiko merkatu eta azoketan saltokiak esleitzearen gainekoa (irizpide sozialak eta 
ingurumenekoak), 2020ko martxoaren 30ekoa.  
 
Kontsulta, Lea-Artibai Landa Garapeneko Alkarteak egina, tokiko merkatu eta azoketako saltokiak 
esleitzeko araudiari buruzkoa. 
 
3 Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeak berak onartzen du kontratazio 
publikoaren gizarte-eginkizuna sustatu behar dela hazkunde bidezkoago baten eragile gisa. Horrela, 
lege horrek adierazten duenaren arabera, kontratazio publiko orotan, irizpide sozial eta ingurumenekoak 
sartuko dira, zeharkako eta aginduzko eran, eta betiere kontratuaren objektuarekin zerikusia badute, 
sinesten baita irizpide horiek sartzeak kalitatea-prezioa erlazio hobea emango duela kontratu-
prestazioan. 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/240_INFORME_VENTA_AMBULANTE_web_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/informacion/txostenak/eu_txostenak/z02-contprof/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/informacion/txostenak/eu_txostenak/z02-contprof/eu/
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/II%20Informe%20adjudicaci%C3%B3n%20puestos%20en%20ferias%20agr%C3%ADcolas%20de%20Bilbao.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/III-INFORME-FERIAS-LEA-AVC.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/III-INFORME-FERIAS-LEA-AVC.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_lea_artibai/es_def/CONSULTA-NORMATIVA-FERIAS-LEA-ARTIBAI.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_lea_artibai/es_def/CONSULTA-NORMATIVA-FERIAS-LEA-ARTIBAI.pdf
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III. LAUDIOKO ORDENANTZAREN AZTERKETA 

1. 2.5. artikulua.� 

6. Laudioko salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzan, noizbehinkako saltokien 
terminoa jasotzen da maiz salmenta ibiltarien moten artean. Jarraian aipagarrienak 
jasotzen dira: 

 HITZAURREA 

(…) Udalerrian sakon errotutako salmenta mota da hizpide duguna, tradizionalki, ostegunetako 
azokaren eta baserritarren azokaren bidez irudikatua, eta jai desberdinetan ipini ohi diren 
merkatu eta postuak gehitu behar zaizkie horiei. 

(…) 

2. artikulua. Salmenta ibiltariaren kontzeptua 

1. Saltzaileek, ohikoak zein noizbehinkakoak, saltokitik kanpo, postu eta instalazio 
desmuntagarrietan edo gabe, bide publikoan edo udalerriko espazio libre edo irekietan egiten 
duten merkataritza-jarduera kalez kaleko salmentatzat hartzen da. 

2. Kalez kaleko salmenta azoka edo merkatuen esparruan egingo da, aldizka edo noizean 
behin, bai eta sasoiko lanpostu finkoen modalitatean ere, betiere nahitaezko udal-baimena lortu 
ondoren; baimen hori izan ezean, ezingo da inolako salmentarik egin. 

(…) 

3. artikulua.– Salmenta ibiltariaren motak eta Udalaren ahala 

1. Salmenta ibiltari motak honako hauek dira: 

(…) B.- Noizbehinkako merkatuak: azokak, jaiak, herri-ekitaldiak edo mota guztietako hiri-
ekitaldiak direla-eta aurrez zehaztu gabeko gune publikoetan jartzen diren salmenta-postuen 
multzoak dira. (…) 

2. Alkate-udalburuari dagokio, udal-zerbitzuak sustatzeko dituen eskumenak erabiliz, honako 
ahalmen hauek izatea: 

1) Baimena ematea aldizkako edo noizbehinkako merkatuak egiteko, edo sasoiko postu 
finkoak jartzeko edo saltzeko furgoneta-ibilgailuen edo ibilgailu berezien bidez, hasiera batean 
ordenantza honetan aurreikusita egon edo ez. Era berean, alkate-udalburuari dagokio aldez 
aurretik emandako baimena errebokatzea, hala badagokio, ebazpen arrazoitu bidez. 

(…) 

9. artikulua. – Udal-baimenak eta salmenta anbulanteko merkatarien erregistroa 

(…) 2. Noizbehinkako merkatuetan, sasoiko postu finkoetan edo furgoneta-ibilgailuen edo ibilgailu 
berezien bidezko salmentarako udal-baimenak eman aurretik, interesdunak eskaera egin beharko 
du. Eskaera horretan, gutxienez, datu hauek jasoko dira: (…) 

10. artikulua.- Baimenen iraupena 

(…) 2. Noizbehinkako merkatuen esparruan saltzeko baimenek ekitaldi eta/edo jaiegun 
zehatzei dagokien iraupena izango dute. (…) 
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17. artikulua.- Noizbehinkako merkatuak 

1. Noizbehinkako merkatuak Laudioko Udalak antola ditzake, edo hirugarrenek eskatu. (…) 

2. Laudioko Udalak antolatutako noizbehinkako merkatuen kasuan, aurreikusitako lanpostuak 
esleitzeko eta, ondorioz, jabari publikoa okupatzeko, prozedura ireki eta publiko bat erabiliko 
da, irizpide objektibo ebaluagarriak finkatuz. 

Nolanahi ere, prozedura horren oinarrietan eta esleipen-ebazpenean, dagokion baimenaren 
betekizunak zehaztuko dira. Baldintza horiek, nolanahi ere, nahikoak, beharrezkoak, 
proportzionalak eta diskriminaziorik gabekoak izan beharko dute. 

3. Hirugarren pertsona publiko edo pribatuek ere eskatu ahal izango dituzte noizbehinkako 
merkatuak. Merkatu horiek sustapen-, artisautza-, arte-, nekazaritza- edo azoka-helburuak izan 
ditzakete, bai eta Udaleko Sarrera Erregistroan aurkeztu beharreko eskabidean zehaztu 
beharreko beste edozein helburu ere. 

Nolanahi ere, dagokion baimena honako berezitasun hauen arabera izapidetuko da: 

a.- Merkatua egiteko baimenaren eskabidea eta ondorengo ebazpena eskatzaile edo 
sustatzaile bakar baten izenean egingo da, eta ez banaka lanpostuen titular izan daitezkeen 
pertsonen izenean. 

Aurrekoa gorabehera, eskatzaileak edo sustatzaileak instalatu beharreko salmenta-postuen 
zerrenda osoa bidali beharko dio udalari, merkatua egin baino hilabete lehenago gutxienez. 
Zerrenda horretan, okupatzaileak, salmenta-produktuak eta ordenantza honetan eta aplikatu 
beharreko gainerako arauetan ezarritakoa betetzen dela adieraziko da, udalak egiaztapena 
egin dezan. Zerrenda horretan, Ordenantzan eta araudi aplikagarrian zehaztu eta 
aurreikusitako dokumentazio guztia sartuko da, kalez kaleko salmenta-jarduerarako jabari 
publikoa eta salmenta-produktuak okupatzeko udal-lizentziaren esleipendun izan daitezkeen 
pertsonei dagokienez. 

b.- Udalak, proposamen bakarrarekin eta zerbitzu eskudunaren barne-izapideekin, Alkatetzaren 
Dekretu bidez ebatziko ditu, diskrezionalki eta behar bezala arrazoituta, baimendutako 
lanpostuak eta pertsonak, aplikatu beharreko araudia betetzean eta eskatutako merkatua 
antolatzeko helburua betetzean oinarrituta. Ebazpen horren berri emango die merkatua 
sustatzen duen agenteari eta emandako lizentziaren titularrei, eta azken horiek dagokion 
ordenantzak ezartzen duen tasa ordaindu beharko dute. 

Merkatu horiek baimentzeko akordioan zehaztuko dira horien kokapena, baimendutako postuen 
kopurua, eta horien eraikuntza- eta estetika-ezaugarriak, merkaturatu beharreko produktuak, 
horiek egiteko datak, saltzaileek bete behar dituzten baldintzak eta merkatu-diziplinako 
arrazoiengatik finkatu behar diren gainerako inguruabarrak. 

7. LEAren iritziz, 2.5 artikuluan noizbehinkako salmenta kaleko salmenta gisa 
baztertzea (i) akats baten ondorio da, edo (ii) Laudioko Udalak noizbehinkako 
salmenta noizbehinkako salmenta-merkatuez bestelako salmenta-kontzeptutzat 
hartzen duelako da. Argi dago noizbehinkako merkatuetako salmenta oso araututa 
dagoela ordenantzan, aurreko atalean jaso den bezala, eta salmenta ibiltariaren 
funtsezko zati bat dela. Salmenta hori ordenantzaren 2.2 artikuluan jasotzen denaren 
arabera gauzatuko da, azoka edo merkatuen, aldizkakoen edo noizbehinkakoen, 
esparruan, bai eta sasoiko lanpostu finkoen modalitatean ere. 
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2. 17.3 artikulua 

8. 17.3 artikulua aztertu aurretik, merezi du aipatzea ordenantzak 17.2 artikuluan 
Laudioko Udalak berak antolatutako noizbehinkako merkatuak arautzen dituela, eta 
berariaz adierazten duela aurreikusitako lanpostuen esleipena eta, ondorioz, jabari 
publikoaren okupazioa prozedura ireki eta publiko baten bidez egingo dela, 
irizpide objektibo ebaluagarriak finkatuta. Nolanahi ere, prozedura horren 
oinarrietan eta esleipen-ebazpenean, dagokion baimenaren baldintzak zehaztuko 
dira. Baldintza horiek, nolanahi ere, nahikoak, beharrezkoak, proportzionalak eta 
diskriminaziorik gabekoak izan beharko dute. 

9. Hala ere, printzipio horiek ez dira 17.3 artikuluan jasotzen; izan ere, artikulu horrek 
hirugarren pertsona publiko edo pribatuek antolatutako noizbehinkako merkatuak 
arautzen ditu. Kasu honetan, arauak honako hau dio: 

- 17.3.a artikulua: merkatuaren sustatzaileak instalatu beharreko salmenta-postuen 
zerrenda osoa bidali beharko dio udalari, merkatua egin baino hilabete lehenago 
gutxienez. Zerrenda horretan, okupatzaileak eta ordenantzan eta aplikatu beharreko 
gainerako arauetan ezarritako informazioa eta dokumentazioa ere agertu beharko dira, 
udalak egiaztapena egin dezan. 

- 17.3.b artikulua: Udalak Alkatetzaren Dekretu bidez ebatziko ditu baimendutako 
postuak eta pertsonak. Ebazpen horren berri emango die merkatua sustatzen duen 
agenteari eta emandako lizentziaren titularrei. 

10. Gai horri dagokionez, esan behar da udalerriko elkarteak edo beste erakunde 
batzuk arduratzen badira tokiko jaiak direla-eta merkatuak antolatzeaz, udalak egin 
eta/edo gainbegiratu behar duela saltokien esleipen-prozesua, bera baita lurzoru 
publikoko ekitaldi bat antolatzearen azken arduraduna. 

Hala aurreikusi du Laudioko Udalak ere; izan ere, ordenantzaren 17.3.b artikuluan 
adierazten denez, udalak berak ebazten du saltokien esleipenari buruz. 

11. Hala ere, adierazi behar da saltokien esleipena arautzen duten printzipioek 
berberak izan behar dutela, merkatua udalak zuzenean edo hirugarren pertsona baten 
bidez antolatzen badu ere. 

Horregatik, Laudioko Udalari gomendatzen zaio, merkatuak hirugarren batek 
sustatzen dituenean ere, noizbehinkako merkatu bakoitzaren oinarri arautzaile 
espezifikoetan argi eta garbi zehaztu daitezela hautaketa-irizpideak, salmenta ibiltaria 
edo ez-sedentarioa arautzen duen otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretuaren 4. 
artikuluan araututako salmenta-postuak hautatzeko prozedurarekin bat etorrita. 
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Era berean, gomendatzen da azoken hirugarren antolatzaileek udalari bidaltzea, 
ordenantzaren 17.3 artikuluan adierazitako dokumentazioarekin batera, hautaketa-
prozesu xehatuaren akta, parte-hartzaile guztiek lortutako puntuazioak jasotzen 
dituena, onartuak edo baztertuak izan. 
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