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LAUDION SALMENTA IBILTARIA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZA

HITZAURREA
Salmenta ibiltaria arautzeko udal ordenantza honen xedea da Laudio udalerrian kalez kaleko salmentan edo
salpostu finkorik gabeko salmentan aritzeko arauak ematea, betiere, kontuan hartuta 7/1985 Legean, Toki
Araubidearen Oinarriei buruzkoan, maiatzaren 27ko 7/1994 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko
Merkataritza Jarduerari buruzkoan, abenduaren 22ko 6/2003 Legean, Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen
Estatutuari buruzkoan nahiz aplikagarriak diren gainerako arauetan xedatutakoa.
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.
Ordenantza honen bidez araudi amankomuna, argia, laburra eta soila eman nahi da, Laudioko espazio
publikoan bideratu beharreko salmenta ibiltariaren jarduera desberdinak arautzeko; horretarako, neurriak
hartuko dira salmenta mota hori lehia aske eta leialaren barruan bideratu daitekeela bermatzeko,
kontsumitzaileen eskubideak babesteko eta eskaintzen diren salerosgaien nahiz zerbitzuen kalitatea
ziurtatzeko.
Halaber, udalerrian aldizka egiten diren azoketan postuak ipintzeko eskubidearen esleitze-prozedura arautzea
ere ordenantza honen xedea da; horretarako, ordenantzan finkatuko dira saltzaileen eta Laudio Udalaren
arteko harremana eraenduko duten baldintzak.
LEHENENGO TITULUA. APLIKAZIO-ESPARRUA ETA XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.- Objektua eta aplikazio-esparrua
1.- Ordenantza honen objektua da Laudio udalerrian salmenta ibiltariaren jarduera arautzea.

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.- Erabat debekatuta dago oinez saltzea, mantarekin saltzea eta ibilgailuekin edo kamioi-dendekin saltzea.
4.- Aurrekoa gorabehera, prestatutako elikagaiak eta edariak saltzeko baimena eman ahal izango da
horretarako prestatutako furgoneta-ibilgailuetan edo ibilgailu berezietan, bai jaietan, bai hala baimentzen den
azoka txikietan, erregulartasunez, sasoiko edo urteko izaerarekin.
5.- Ez dira inolaz ere salmenta ibiltaritzat hartuko:
 Etxez etxeko salmenta.
 Urrutiko salmenta.
 Noizbehinkako salmenta.
 Berariaz horretarako prestatu diren makinen bidezko salmenta automatikoa.
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3. artikulua.– Salmenta ibiltariaren motak eta Udalaren ahala
1.- Salmenta ibiltari motak honako hauek dira:
A.- Aldizkako merkatuak: salmenta-postuen elkarteak dira, tradizioz edo ezarpen berrikoak, eta espazio
publiko jakin batzuetan egiten dira, astean bi egunez gehienez ere. Laudioko udal-mugartean, ezaugarri hauek
dituzten merkatutzat jotzen dira:
o

Ostegunetako merkatu tradizionala, Aldai plazan eta Herriko plazan astero egiten dena, ostegunetan
8: 00etatik 14: 00etara.

o

Laudioko hurbileko merkatua: Aldai plazan egingo da astero, larunbatetan, 9: 30etik 14: 00etara.

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.

C.- Sasoiko postu finkoak: artikulu jakin batzuk merkaturatzeko Laudioko espazio publikoko hainbat puntutan
jartzen diren salmenta-postu bereziak dira.

D.- Furgoneta-ibilgailuen edo ibilgailu berezien bidezko salmenta: furgoneta motako ibilgailuak edo ibilgailu
bereziak dira, eta horien bidez elikagaiak eta edariak merkaturatzen dira. Baimena eman daiteke jaietan,
aldizkako eta noizbehinkako azoka txikietan eta erregularretan.
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.
2)
Aldez aurretik emandako baimenaren baldintza hauek aldatzea aldizkako edo noizbehinkako
merkatuak egiteko, edo sasoiko postu finkoak jartzeko edo furgoneta-ibilgailuen edo ibilgailu berezien bidez
saltzeko:






Kokapena
Emandako lanpostuen eta/edo baimenen kopurua
Emandako postu eta/edo baimenen okupazio-azalera
Baimendutako salmenta-artikuluak
Instalazio-eredua

3)
Ordenantza hau aplikatzearen ondorioz sor daitezkeen zalantzak, gaiak edo interpretazioak dekretu
bidez eta arrazoiak emanez ebaztea.
4. artikulua – hiri-perimetroa
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1.- Ez da zehaztu kalez kaleko salmentaren ekitalditik salbuetsitako hiri-perimetrorik.
BIGARREN TITULUA. PRODUKTUAK ETA INSTALAZIOAK
5. artikulua. – Salmenta-produktuak, oro har.
1.- Ez da inolako produkturik saltzeko baimenik emango, aplikatzekoak diren legezko eta erregelamenduzko
xedapenen aurka.
Era berean, salmenta horretarako baimena mugatu ahal izango da, higienearekin, osasun publikoarekin eta/edo
kontsumitzaileen edo erabiltzaileen segurtasunarekin lotutako arrazoiengatik.
2.- Baimen bakoitzak udal-baimenean berariaz adierazitako produktuak saltzeko gaitzen du, ez beste
ezertarako.
3.- Alkate-udalburuaren dekretu bidez, Udalak mugatu ahal izango ditu salmenta-produktuak, produktu horiek
merkaturatzeko baimena duten pertsonen kopurua edo jarduera egiten den eremuko merkataritzaekipamendua, herritarren kontsumo-eskaria edo hori justifikatzen duen beste edozein inguruabar dela-eta
dagokion baimenean jasotako beste edozein elementu.
6. artikulua. – Elikagaiak, bereziki.
1.- Erregimen horretan saltzea debekatuta edo mugatuta ez duten elikagaien kalez kaleko salmenta baimendu
ahal izango da, edo, agintari eskudunen irizpidearen arabera, osasun-arriskurik ez dakarten elikagaien
salmenta.
Sasoiko produktu galkorren kasuan, eta nekazariek beren produktuak zuzenean saltzeko, baimena eman ahal
izango da, aldez aurretik eska daitezkeen osasun-baldintzak betez gero, soilik aldian behingo edo aldizkako
merkatuetan.
2.- Baimenen titularrek zorrotz beteko dituzte merkaturatzen dituzten produktuen araudi tekniko-sanitarioak
eta aplikatu beharreko gainerako arauak.
Horretarako, ezingo dira sartu haragi, hegazti eta ehiza-ontzi freskoak, hoztuak eta izoztuak, arrain eta itsaski
freskoak, hoztuak eta izoztuak, esne pasteurizatua, gazta freskoak, gaztanbera, esnegaina, gurina, jogurta eta
beste esneki fresko batzuk, pastelgintza eta opil beteak edo apainduak, pasta freskoak eta betegarriak. Hala
ere, lehen aipatutako produktuak saldu ahal izango dira, osasun-agintaritza eskudunek emandako irizpideen
arabera, hozteko instalazio egokiak daudenean eta behar bezala ontziratuta mantentzen direnean.
Kontsumorako elikagaiak egiteko produktu edo lehengaiek jatorri identifikagarria izango dute. Etiketatzea
egokia izango da, arlo horretan indarrean dagoen araudiaren arabera.
Inola ere ez da onartuko iraungitze-data gaindituta edo kontserbazio-egoera txarrean duten produkturik.
3.- Elikagaiekin kontaktuan dauden langileek txukuntasunik handiena izango dute beti beren garbitasun
pertsonalean, eta Elikagaien Higienearen Arloko Prestakuntza Ziurtagiria izango dute. Era berean, ahalik eta
garbiketa-neurri handienak mantendu beharko ditu manipulazio-lanean, batez ere eskuen higiene egokia
ahalbidetzen duten elementuen bidez.
Era berean, elikagaiak manipulatzeko lanean ahalik eta garbiketa-neurri handienak mantendu beharko ditu,
batez ere eskuen higiene egokia ahalbidetzen duten elementuen bidez, kutsadura gurutzatuak, produktuak
4
Laudion salmenta ibiltaria arautzeko udal ordenantza (Exp.:F-020-0014)

LAUDIO HAZI
TOKIKO GARAPEN AGENTZIA ARLOA / ÁREA DE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL
MERKATARITZA / COMERCIO
Herriko Plaza 01400 Laudio / Llodio (Araba / Alava)
www.laudio.eus

eguzkitan zuzenean egotea, giro-tenperaturan egotea eta abar saihestuz.
4.- Eskainitako produktuen prezioen zerrendak jendaurrean, eskuragarri eta irakurtzeko moduan erakutsiko
dira.
7. artikulua. – Instalazioak eta salmenta-postuak
1.- Salmenta-postuen kopurua, horietako bakoitzaren salmenta-artikuluak, neurriak eta aplikatu beharreko
gainerako baldintzak merkatu bakoitzaren funtzionamendu-erregelamenduan zehaztuko dira. Erregelamenduz
arautu ezean, emakida-baldintzak kasuan kasuko esleipena arautzen duten oinarrien bidez zehaztuko dira, edo,
hala badagokio, esleipena baimentzen duen ebazpenaren bidez.

2.- Eskumena duen udal-eremuak plano eguneratu bat izango du eskalan. Plano horretan, lanpostu guztien
banaketa zenbakitua jasoko da, eta haren zenbakia bat etorriko da emandako baimenekin eta txartelekin.
Ebazpenean zehaztutako lekuetan jarriko dira postuak, eta ezin izango dira instalatu oinezkoen edo ibilgailuen
zirkulazioa oztopatzen duten lekuetan, erabilera publikoko eraikinetarako sarbideetan, merkataritzaestablezimenduetan eta horien erakusleihoetan, etxebizitzetarako sarrera erreserbatuetan edo trafiko-seinaleak
edo bestelako seinaleak ikustea eragozten duen beste edozein lekutan. Nolanahi ere, lehentasuna izango du
okupatutako bide publikotik oinezkoen sarbideak dituzten eraikinetako fatxadetatik hurbilen dagoen bi
metroko banda libre edukitzeak.
3.- Lanpostuak jartzeko baimenen titularrek dagokion ebazpenean baldintza guztiak bete beharko dituzte.

4.- Ez da inolako publizitaterik egingo instalazioetan, merkaturatzen diren produktuei buruzkoa izan ezik.

5.- Instalazioek desmuntagarriak eta garraiatzeko errazak izan beharko dute, eta bete beharreko segurtasun-,
osasungarritasun- eta apaindura publikoko baldintzak bete beharko dituzte. Edonola ere, postuak lurretik
gutxienez 80 cm altxatuta egongo dira, eta horien estalduraren beheko ertzak 2,20 metroko altuera gainditu
beharko du. 2,20 metrotik beherako altueran dagoen edozein elementu finko edo mugikor zoruraino luzatuko
da, oinplanoko proiekzio handienarekin.
Bereziki, elikagaiak eta edariak saltzen dituzten instalazioek edo postuek merkaturatutako produktuen eta
instalazioen araudi espezifikoetan ezarritako baldintza higieniko-sanitarioak eta bestelakoak bete beharko
dituzte, eta osasun- eta merkataritza-araudi berezia zorrotz bete beharko dute. Kalean kontsumitu beharreko
elikagaiak edo edariak saltzeko instalazioen kasuan, edukiontziak eduki beharko dituzte bilgarriak, janarihondarrak, ontziak eta abar uzteko.

Salgaiak ezin izango dira inola ere zuzenean lurrean utzi, loreak edo berariaz baimentzen diren bestelako
produktuak izan ezik.

HIRUGARREN TITULUA. KALEZ KALEKO SALMENTARAKO BAIMENAK
8. artikulua. – Udal-baimena lortzeko eta hari eusteko betekizunak
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1.- Laudioko udalerrian kaleko salmenta egiteko, udalaren berariazko baimena behar da, alkate-udalburuak
edo hark eskuordetutako organoak emandako ebazpenaren bidez.

2.- Kasu jakin bakoitzean eskatu beharreko baldintza gehigarriak alde batera utzi gabe, kalez kaleko salmentan
aritzeko udal-baimena emateko, aldez aurretik baldintza hauek bete behar dira:
1) Titularraren alta, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagozkion epigrafeetan, eta ordainketan
egunean egotea.
2) Titularraren alta, dagokion Gizarte Segurantzako araubidean eta kuotak ordainduta. Baldintza hori
eskatu ahal izango zaie, halaber, laguntzaileei eta haien ardurapeko langileei.
3) Titularrak egunean izatea Laudioko Udalarekiko betebehar ekonomiko tributarioak eta ez-tributarioak.
4) Atzerriko pertsona fisikoen kasuan, dagokion bizileku- eta lan-baimenaren edo udalerrian bizitzeko
eta lan egiteko berariaz gaitzen duen beste edozein dokumenturen titularra izatea.
5) Indarrean dagoen legeriak ezarritako ezgaitasun- edo bateraezintasun-kausarik ez egotea.

6) Titularrak merkaturatutako produktuei eta saltzeko baimendutako instalazioei buruzko berariazko
araudietan ezarritako betekizun higieniko-sanitarioak edo bestelakoak betetzea.
7) Kontsumitzaileen eta/edo erabiltzaileen erreklamazioei erantzuteko eta erantzuteko zuzendaritza bat
ezartzea eta mantentzea.
8) Kalez kaleko salmentaren arloan aplikatzekoa den araudiaren arabera eska daitekeen beste edozein
betekizun.
3.- Udalerriko kaleko salmenta-postu baten titulartasunerako eskatzen diren baldintzak, edozein
modalitatekoak direla ere, titularrak mantendu beharko ditu baimenaren indarraldi osoan.
9. artikulua. – Udal-baimenak eta salmenta anbulanteko merkatarien erregistroa
1.- Aldizkako merkatuetan kalez kaleko salmenta egiteko udal-baimenak merkatu horietako postuen esleipena
arautzen duten oinarrien arabera emango dira.

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:


Titularraren identifikazioa (izena, abizenak, helbidea eta NAN edo AIZ – IFK eta sozietatearen izena,
pertsona juridikoa bada), eta, hala badagokio, jarduera egingo duen laguntzailearen edo langilearen
identifikazioa.



Pertsona fisiko atzerritarren kasuan, bizileku- eta lan-baimenaren edo udalerrian bizitzeko eta lan
egiteko berariaz gaitzen duen beste edozein dokumenturen titularra izatea.
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Udalaren baimena eskatzen den merkatuaren izena



Baimendu beharreko salmenta-produktuak.



Baimen-egunak eta -ordutegiak.



Okupatzeko eskatutako azalera.



Instalazioaren ezaugarriak.



Kontsumitzaileen erreklamazioei erantzuteko helbidea.



Elikagai-gaiak saltzeko postu bat instalatzeko baimena eskatuz gero, elikagaien higienearen arloko
prestakuntza-ziurtagiria, eskatzailearena eta salmenta egingo duten langileena.



Kalez kaleko salmentan aritzeko aplikagarria den edozein eratako araudiak eskatzen duen beste edozein
betekizun.

Alkate-lehendakariak edo hark eskuordetutako organoak ebatziko ditu eskabideak, behar bezala arrazoituta,
interes publikoko arrazoien arabera, eta berariaz jakinaraziko zaizkie eskatzaileei.
3.- Baimena lortzeko, titularrak jarduera pertsonalki gauzatu beharko du nahitaez, dela zuzenean, dela
ezkontidearen bidez, dela titularrarekin antzeko harreman afektiboa eta egiaztatua duen pertsonaren bidez,
dela seme-alaben bidez, dela behar bezala baimendutako eta Gizarte Segurantzan alta emandako enplegatuen
edo laguntzaileen bidez. Nolanahi ere, baimena identifikazio-txartel bat entregatuz gauzatuko da. Txartel hori
salgai dagoen postuan edo ibilgailuan ikusgai egon beharko da uneoro, eta txartela indarrean dagoen bitartean
eskatu ahal izango da.

4.- Pertsona bakoitzak baimen bakarra emango du kaleko salmenta-merkatu bakoitzean, modalitatea edozein
dela ere. Ondorioz, kalez kaleko salmentako bi merkatu edo gehiago egiten badira, ezin izango dira kasuan
kasuko baimenak aldi berean eman, eta merkatu bakar bat aukeratu beharko da.
5.- Baimenak diskrezionalak izango dira, eta, beraz, alkate-udalburuak ezeztatu ahal izango ditu, baldin eta
komenigarritzat jotzen bada, baimena eragin zuten inguruabarrak desagertu direlako, interes publikoko
arrazoiengatik eta/edo ordenantza hau eta aplikatu beharreko araudia ez betetzeagatik, eta ez badu kalteordainik edo konpentsaziorik eragiten.

6.- Laudioko udal-mugartean kaleko salmenta kontrolatu eta kudeatzeko, salmenta anbulanteko merkatarien
udal-erregistroa sortzea erabaki ahal izango da. Erregistro hori merkatarien eta azoka txiki bakoitzaren arabera
egingo da.
10. artikulua. – Baimenen iraupena.
1.- Aldizkako merkatuetan kalez kaleko salmenta egiteko baimenek urtebeteko (1) indarraldia izango dute, eta
ondoz ondoko urteetan luzatu ahal izango dira, gehienez bost (5) urtera arte.
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2.- Noizbehinkako merkatuen esparruan saltzeko baimenek ekitaldi eta/edo jaiegun zehatzei dagokien
iraupena izango dute.
3.- Postu finkoetan, desmuntagarrietan edo garraiagarrietan saltzeko baimenek, bai eta furgoneta-ibilgailuen
edo ibilgailu berezien bidezko salmentakoek ere, Udalak baimenean bertan ezarritako indarraldia izango dute,
eta ezingo dira inolaz ere sei (6) hilabetetik gorakoak izan.
11. artikulua. – Baimenak iraungitzea
Laudioko udal-mugartean kalez kaleko salmenta egiteko udal-baimenak honako arrazoi hauengatik
iraungitzen dira:
1)

Baimenean emandako epea amaitzeagatiko iraungipena.

2)

Titularrak uko egitea.

3)

Titularraren heriotza, gerora sortutako ezintasuna edo erretiroa. Kasu horretan, ezkontideak edo
titularrarekin antzeko afektibitate-harreman egiaztatua duen pertsona elkartuak egikaritu ahal
izango dute, bai eta seme-alabek edo lanpostuan jardun duen pertsona baimenduak ere, baldin eta,
azken kasu horretan, haren jarduera ekonomiko profesional nagusia bada eta Gizarte Segurantzan
nahiz Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzen badu.

4)

Baimena galtzea dakarren administrazio-zehapena.

5)

Baimena lortzeko edo mantentzeko eskatzen diren baldintza guztiak edo batzuk galtzea.

6)

Aldizkako merkatuen kasuan, 12 hilabeteko epean 4 astez jarraian edo 8 astez txandaka merkatura
ez joatea, Udalak aldez aurretik behar bezala jakinarazi gabe.

7)

Errebokatzeagatik.

8)

Udalerrian, oro har, kokapen-merkatua eta maiztasun finkoa edo kalez kaleko salmenta kentzea.

9)

Adostasuna.

10) Kanona edo beste udal-eskubide batzuk ordaindu ez izana, bai eta emakidaren edo baimenaren

titularrak egindako beste edozein ez-betetze larri ere, halakoak eman zituen organoak
adierazitakoak.
11) Araudian aurreikusitako beste edozein arrazoi, bai eta baimenak eta emakidak arautzen dituzten

baldintza orokor edo berezietan ere.

LAUGARREN TITULUA. KALEKO SALMENTA EGITEN DUTEN PERTSONEN ESKUBIDEAK
ETA BETEBEHARRAK
12. artikulua. – Kalez kaleko salmenta-jarduera egiteko udal-baimenaren titularren eskubideak.
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Kaleko salmenta-jarduera egiteko udal-baimenaren titularrek honako eskubide hauek dituzte:

1)

Lanpostua betetzeko eta jarduera egikaritzeko eskubidea, udalak emandako ebazpenaren arabera;
ebazpen hori espresuki eman beharko da, eta titularrari jakinarazi beharko zaio.

2)

Udalak identifikazio-txartela ematea. Txartel horretan, baimendutako pertsonaren datuak agertuko
dira, argazkia, emandako lanpostuaren datuak eta egin beharreko jarduera barne.

3)

Baimendutako jarduera gauzatzeko eskubidea, publikoa eta baketsua, udalaren ebazpenean ezarritako
ordutegian eta baldintzetan. Horretarako, babesa eskatu ahal izango die tokiko agintariei, oro har, eta
Udaltzaingoari, bereziki.

4)

Beren eskubideak eta interesak defendatzeko eta beren merkataritza-jarduera garatzen duten
merkatuak hobeto funtziona dezan, egoki iritzitako erreklamazioak eta iradokizunak aurkezteko
eskubidea.

5)

Jarduera modu pertsonalean gauzatzeko eskubidea, dela zuzenean, dela ezkontidearen bidez, dela
titularrarekin antzeko harreman afektiboa eta egiaztatua duen pertsonaren bidez, dela seme-alaben
bidez, dela behar bezala baimendutako eta Gizarte Segurantzan alta emandako enplegatuen edo
laguntzaileen bidez.

6)

Aldizkako merkatuen kasuan, baimenaren indarraldia amaitu ondoren, titularrak berritzeko
lehentasun-eskubidea izango du. Nolanahi ere, baldintza hauek bete beharko ditu:

a.

Titulartasunerako eska daitezkeen legezko baldintza guztiak betetzea.

b.

udal-baimenaren titularrari bakarrik eskatzea baimena iraungitzen den unean.

c.

Iraungi den edo iraungi behar den baimenak eragindako postuari buruzkoa bakarrik izatea.

d.

Eskatutako dokumentazioa gehienez ere hilabeteko epean aurkeztea, iraungitzen den egunetik
zenbatzen hasita.

Aipatutako baldintzetako edozein betetzen ez bada, lehenespen-eskubidea automatikoki iraungiko da
kontratua berritzeko.

7)

Noizbehinkako merkatu batean kaleko salmenta egiteko baimenen kasuan, merkatu hori ezabatzen
bada, baimenaren titularrak lehentasunezko eskubidea izango du ordezten duen merkatuan edo
antzeko beste merkatu batzuetan hutsik dauden merkatuetan, eta, ahal den neurrian, iraungitako
baimenaren baldintzei eutsiko zaie.

13. artikulua. – Udal-baimenaren titularren betebeharrak kalez kaleko salmenta-jardueran aritzeko.
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Udal-ebazpen bakoitzean adierazitakoei kalterik egin gabe, kaleko salmenta-jarduera egiteko udal-baimenaren
titularrek honako zehaztapen hauek bete beharko dituzte:

1)

Ezin izango da egin udal-ebazpenean berariaz baimendutakoa ez den jarduerarik. Era berean, ezin dira
eskaini ebazpen horretan jasotako salgaiak edo produktuak ez diren beste batzuk. Betebehar hori
betetzen ez bada, lanpostua berehala kenduko da kautelaz, eta, hala badagokio, salgaia konfiskatuko
da, hargatik eragotzi gabe zehapen-prozedura hastea.

2)

Jarduera lanpostu eta instalazio desmuntagarrietan eta garraio errazekoetan egin beharko da, edo
aplikatu beharreko legezko eta erregelamenduzko xedapenetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten
ibilgailuetan, bai eta ordenantza honen arabera eska daitezkeenetan ere.

3)

Jarduera gauzatzeko udal-baimenaren titular bakoitzak berariaz horretarako izendatutako espazioa
baino
ezin
izango
du
bete.
Nolanahi ere, eta baimena ematen duen udal-ebazpenean xedatutakoari kalterik egin gabe, salmenta
egiteko perimetroak eta tokiak errespetatuko dira, eta horiek ez dira inola ere bat etorriko leku
publiko, pribatu edo merkataritza- edo industria-establezimenduetarako sarbidearekin. Era berean,
ezin izango dira jarri erakusleihoen, erakusleihoen, trafiko-seinaleen edo bestelako adierazleen
ikuspena eragozteko moduan. Era berean, ezin izango dira kokatu kaleek, oinezkoentzako pasabideek
edo etxebizitzetarako, merkataritzarako edo ibilgailuetarako erreserbatutako sarrerek bat egiten duten
lekuetan, eta ez dute eragotziko larrialdietako irteeretatik igarotzea. Ezin izango da esleitutako
postutik kanpo saldu, ezta postuen arteko zirkulazioa oztopatu ere.

4)

Lanpostuen titularrak bertan egongo dira merkatuaren funtzionamendu-orduetan, salbu eta ordezkoek
berariaz eta horretarako baimena ematen badute, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik. Nolanahi
ere, titularrekin batera, behar bezala baimendutako laguntzaileak eta/edo soldatapekoak ere egon
daitezke. Berariaz debekatuta dagoela lanpostuan baimenik ez duen pertsona bat egotea.

5)

Udalak horretarako emandako identifikazio-txartela agerian jarri beharko da. Betebehar hori betetzen
ez bada, lanpostua berehala kenduko da kautelaz, eta, hala badagokio, salgaia konfiskatuko da,
hargatik eragotzi gabe zehapen-prozedura hastea.

6)

Behar bezala egiaztatutako udal-langileek edo -agintariek eskatuta, jarduera gauzatzen duten eta/edo
lanpostuan dauden pertsonak behartuta daude jarduera gauzatzearekin lotutako edozein agiri ematera.

7)

Baimendutako merkataritza-jarduera garatzean, indarreko araudian xedatutakoa bete beharko da,
bereziki osasun publikoa babesteari, merkataritza gauzatzeari, merkatuaren diziplinari, kontsumitzaile
eta erabiltzaileen kolektiboaren defentsari eta zerga-araubideari eta Gizarte Segurantzari dagokienez.

Bereziki, une oro erantzungo da eskainitako produktuen kalitateaz, eta ezin izango dute kontsumitzen
dutenen osasunerako edo segurtasunerako arriskurik eragin, kalitatean edo kantitatean iruzurrik
eragin, faltsifikatuak izan, identifikatu gabeak izan edo merkaturatzeko gutxieneko baldintzak
betetzen ez badituzte.
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8)

Behar bezala ikusteko moduko kartel baten bidez, kontsumitzaileen erreklamazioei erantzuteko
helbidearen berri emango da. Helbide hori, halaber, salmentaren ordainagirian edo egiaztagirian
agertu beharko da.

Aurrekoa gorabehera, pertsona baimendu bakoitzak erreklamazioei erantzuteko zuzendaritzari
buruzko informazioa emateko duen betebehar indibiduala helbide bakar batekin ordeztu ahal izango
da, udalaren baimena jaso ondoren, eta kartel bakarra jarri ahal izango da azoka txikiko postu
guztietarako. Kasu hori berariaz eskatu beharko da, eta kartela jartzeak emakida-ebazpenean
xedatutakoa bete beharko du.

9)

Salmenta-lekuan produktuen kartelak eta/edo etiketak jarriko dira, eta bertan azalduko dira,
esplizituki, zalantzarik gabe eta ikusteko moduan, salmenta-prezioak. Soltean saltzen diren
produktuen kasuan, edo salmenta-prezioa haren kantitatearen edo bolumenaren arabera zehazten
denean, prezioa neurri-unitateko adieraziko da. Horretarako, baskula eta/edo metroa edo arauz
aplikatzekoa den neurketa-sistema eduki beharko da. Nolanahi ere, baimenaren titularrak prezioen
arloan indarrean dagoen legeria bete beharko du beti.

10) Saltzaileak behartuta

daude salerosketa-eragiketaren ordainagiria edo egiaztagiria emateari
dagokionez aplikatu beharreko araudi guztia betetzera.

11) Debekatuta dago aparatu akustikoak erabiltzea, udalaren berariazko baimenik izan ezean.
12) Ibilgailuak merkatu-esparruan sartu beharko dira produktuen zamalanak egiteko, jarduera egin

aurreko bi orduetan eta amaitu eta berehala. Jarduera gauzatzen den ordutegian debekatuta dago
ibilgailuak
merkatuaren
barruan
zirkulatzea.

13)

Jarduera gauzatzen duten pertsonen ibilgailuak ezin izango dira merkatuaren barruan edo postuaren
ondoan egon, zamalanetan izan ezik, eta horretarako egokitutako lekuetan edo merkatuaren ondoko
aparkalekuetan aparkatu beharko dituzte.

14)

Merkataritza-jardueraren ondorioz sortutako hondakinak, ontziak, bilgarriak eta gainerako
hondakinak horretarako dauden edukiontzietan utziko dira. Edukiontzi horien kokapena ezin izango
da
aldatu
kaleko
salmenta-jardueraren
ondorioz.

15)

Merkatuko ordutegia amaitzean, postuak hartzen duen lekua eta haren inguruak garbiketa-egoera
ezin
hobean
utzi
beharko
dira.

16)

Jarduera gauzatzeko baimenaren titularra izango da zoladurari, zuhaiztiari edo, oro har, jabari
publikoko ondasunei sor dakizkiekeen kalteen erantzule. Erantzukizun hori bere gain hartuko du
hirugarrenei eragindako kalte edo lesioengatik edo beren jardueraren ondorioz izan dezaketena
gorabehera, bai ondasunetan, bai pertsonengan. Horretarako, erantzukizun zibileko asegurua eduki
beharko
dute,
eta
udal-agintaritzaren
aurrean
egiaztatu.
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17)

Baimenaren titularrak, indarrean dagoen bitartean, esleipena eragin duten betekizunak eta baldintzak
bete beharko ditu, bai eta ordenantza honetako xedapenak eta, hala badagokio, garatzen dituztenak
ere. Horrez gain, udal-agintaritza eskudunak emandako jarraibideak bete beharko ditu.

14. artikulua. – Ordezkaritza Batzordea aldizkako merkatuetan.
1.- Ordezkarien Batzordea eratuko da aldizkako merkatu bakoitzean. Batzorde horrek Udalarekin hitz egingo
du ordezkatzen duen merkatuari buruzko edozein gaitan, ondorio guztietarako.
2.- Ordezkaritza Batzorde bakoitzak gutxienez hiru kide eta gehienez bost izango ditu. Kide horiek
demokratikoki aukeratu beharko dira udal-baimenaren titularren artean, jarduera gauzatzeko, eta ordezkatzen
duen merkatuan merkaturatutako generoen ordezkari izan beharko dute, ahal den neurrian.
BOSTGARREN TITULUA. MERKATU BAKOITZAREN
ESPAZIO PUBLIKOAN SALTZEKO BESTE KASU BATZUK

BERARIAZKO

BALDINTZAK.-

15. artikulua. – Ostegunetako merkatu tradizionala
1.-

Ostegunetako

merkatu

tradizionala

honako

leku

hauetan

egiten

da:



Aldai plaza: arroparen, ehungintzaren, osagarrien, etxerako produktuen eta abarren salmenta eta
inguruko nekazarientzako espazioa.



Herriko plaza. Elikagaien salmenta.

2.- Merkatu tradizional hori astero egiten da, ostegunetan, 08: 00etatik 14: 00etara. Aurrekoa gorabehera, jaiostegunetan, arrazoitutako salbuespenetan izan ezik, merkatua aurreko asteazkenean egingo da, leku eta
ordutegi berean. Nolanahi ere, merkatu horren ospakizuna bertan behera geratuko da sanrokeetako
zaindariaren jaietan, eta, behar bezala arrazoituta eta salbuespenezko inguruabarrak direla medio, horretarako
emandako
alkatetza-udalburuari
buruzko
dekretuan
adierazitako
egunetan.
3.- Merkatu honetan kalez kaleko salmenta egiteko baldintzak, postuen kopurua, kokapena eta sailkapena
barne, merkatuaren funtzionamendurako berariazko erregelamendura egokituko dira. Erregelamendurik ez
badago, esleipena arautzen duten oinarrien arabera zehaztuko dira emakida-baldintzak, edo, hala badagokio,
hori baimentzen duen ebazpenaren bidez.
16. artikulua. – Laudioko hurbileko merkatua
1.- Laudioko Hurbileko Merkatua deiturikoa Aldai plazan egingo da, eta hurbileko nekazariei baino ezingo
zaie kalez kaleko salmenta egin.
2.- Merkatu hori astean behin egiten da larunbatetan, 9: 30etik 14: 00etara. Nolanahi ere, merkatu horren
ospakizuna eten egingo da, behar bezala arrazoituta eta salbuespenezko inguruabarren ondorioz, Alkatetza12
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Lehendakaritzaren

Dekretuan

horretarako

emandako

egunetan.

3.- Merkatu honetan kalez kaleko salmenta egiteko baldintzak, postuen kopurua, kokapena eta sailkapena
barne, merkatuaren funtzionamendurako berariazko erregelamendura egokituko dira. Erregelamendurik ez
badago, esleipena arautzen duten oinarrien arabera zehaztuko dira emakida-baldintzak, edo, hala badagokio,
hori baimentzen duen ebazpenaren bidez.
17. artikulua. – Noizbehinkako merkatuak
1.-

Noizbehinkako

merkatuak

Laudioko

Udalak

antola

ditzake,

edo

hirugarrenek

eskatu.

Nolanahi ere, nekazaritza-produktuen merkatuak sasoiko artikuluen arabera soilik egingo dira, eta ordenantza
honetako arau orokorretan eta aplikatu beharreko higiene- eta osasun-araudian jasotakoari erantsi beharko
zaizkio,
modu
bereziki
zorrotzean.

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.
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18. artikulua. – Sasoiko lanpostu finkoak
1.- Urte-sasoi jakin batzuetako produktuak saltzeko postuak, finkoak zein mugikorrak, establezimenduan
bertan kontsumitzen ez badira, hala nola gaztainak, txurroak edo antzekoak, Alkatetzaren ebazpen bidez
baimenduko dira, nahi izanez gero, ezartzen diren tokietan eta interesdunak hala eskatuta, salmenta hasi baino
hilabete
lehenago
gutxienez.

2.- Udalak ezartzen dituen fidantzak eta tasak edo prezio publikoak ordainduko dira, eta, gainera,
interesdunaren kontura izango da jarduera garatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea, hala nola
argiteria, ura, etab.

3.- Lanpostuek bete beharreko azalera baimenean zehaztutakoa izango da.
4.- Baimendutako pertsonek kokatuta dauden espazio publikoa egoera onean eta garbi eduki beharko dute, eta
dagokion fidantzarekin erantzungo dute espazio horri eragin diezaioketen narriaduragatik.
5.- Atal honetan ez dira sartuko enklabe finkoko eta desmuntagarriko lanpostuak, honako produktu hauek
saltzeko badira, eta berariazko araudian ezarritakoaren arabera arautuko dira:
 Egunkarietako, aldizkarietako eta aldizkako argitalpenetako postuak.
 ONCEko postuak eta legez onartutako beste zozketa edo apustu batzuk.
 Garraio publikoko txartelak bidaltzeko postuak.
19. artikulua. – Furgoneta-ibilgailuen edo ibilgailu berezien bidezko salmenta
1.- furgoneten edo ibilgailu berezien bidezko salmentatzat joko da aplikatu beharreko araudiaren arabera
egokitutako garraiobideak erabiliz egindakoa.
2.- Alkate-udalburuaren dekretu bidez baimendu ahal izango da furgoneten edo ibilgailu berezien bidezko
salmenta, modu diskrezionalean eta arrazoituan, horretarako ezartzen diren tokietan eta interesdunak aldez
aurretik eskatuta. Nolanahi ere, eskaera hori salmenta hasi baino gutxienez hilabete lehenago aurkeztu
beharko da.
3.- Udalak ezartzen dituen fidantzak eta tasak edo prezio publikoak ordainduko dira, eta, gainera,
interesdunaren kontura izango da jarduera garatzeko beharrezkoak diren zerbitzuak ematea, hala nola
argiteria, ura, etab.
4.- Baimena emateko eskatzen diren baldintzez gain, hala eskatzen dutenek eskabidearekin batera honako
hauek aurkeztu beharko dituzte: ibilgailuaren zirkulazio-baimena, gidabaimena erabiltzen duen pertsonaren
gidabaimena
eta
dagokion
IKT
gainditu
izanaren
egiaztagiria.
5.- Elikagaiak salduz gero, ibilgailuaren egokitzapenaren eta zuzkiduren deskribapena ere jaso beharko da,
aplikatu beharreko araudi tekniko-sanitarioei dagokienez.
20. artikulua. – Artikuluen, jolas-makinen eta bestelako jardueren salmenta automatikoa
1.- Debekatuta dago edozein motatako artikuluak saltzeko makinak instalatuz espazio publikoa okupatzea.
Aurrekoa gorabehera, okupazio hori, salbuespen gisa, alkate-udalburuaren dekretu bidez baimendu ahal
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izango da. Dekretu hori behar bezala arrazoituta eta arrazoituta eman beharko da.
2.- Debekatuta dago espazio publikoa jolas- eta jolas-aparatuen bidez okupatzea. Aurrekoa gorabehera,
salbuespen gisa, okupazio hori alkate-udalburuaren dekretu bidez baimendu ahal izango da. Dekretu hori
behar bezala arrazoituta eta arrazoituta eman beharko da, eta kontuan hartu beharko da, irizpide teknikoen
arabera, instalatu nahi den espazio publiko zehatza eratzeak aukera ematen duela, oinezkoen ohiko ibilbidea
ez oztopatzeagatik.
3.- Berariaz eta edozein kasutan, debekatuta dago tabakoa, edari alkoholdunak eta adikzio-arriskua dakarten
beste edozein produktu, edo horiek erabiltzean edo maneiatzean adingabeei kalterik eragin diezaieketen beste
edozein produktu eremu publikoan jarritako makina, tabako-makina edo antzekoen bidez merkaturatzea.
4.- Espazio publikoetan pertsonen zirkulazio-askatasuna, espazio horien erabiltzaileen eskubide legitimoen
babesa eta segurtasun publikoa babesteko, ez da inola ere baimenik emango jarraian aipatzen diren jarduerak
bide publikoan egiteko:



Bide publikoan bertan egin beharreko jokoak eskaintzea, oinezkoek "in situ" egin beharreko diru- edo
ondasun-apustuak egitea dakartenak.



Edozein hertsapen- edo jazarpen-mota edo -jarrera adieraz dezakeen edozein ondasun edo zerbitzu
eskaintzea, edo herritarrak espazio publikoetatik askatasunez igarotzea nahita oztopatzen edo
eragozten duen edozein ondasun edo zerbitzu eskaintzea.



Tarot, videncia, masaje edo tatuaje, ibilgailuen zaintza edo jabetza industrial edo intelektualak
babesteari buruzko legeriarekin, lehia desleialarekin eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen
eskubideekin kontraesanean dauden beste jarduera eta zerbitzu batzuk, eta lizentzia espezifikoa behar
duten jarduerak.



Espazio publikoen eta haien elementuen erabilera desegokia dakarren beste edozein jarduera,
gainerako erabiltzaileek espazio horiek erabiltzea edo gozatzea eragotzi edo zailtzen duena.

21. artikulua. – Noizbehinkako merkataritza-establezimenduen luzapenak
1.- Behar bezala eratuta dauden eta udalerriko saltokiak gehienbat ordezkatzen dituzten merkatarien elkarteek
saldo-azokak, sasoiko hondarrak eta antzekoak sustatu ahal izango dituzte establezimendu bakoitzaren
aurrealdean dagoen espazio publikoan edo, salbuespen gisa, beste gune publiko batzuetan, gehienez 6 egunez
urte natural bakoitzean, segidako 2 eguneko aldietan.
2.- merkatari sustatzaileen elkarteak ekimenarekin bat egin duten eta parte hartu duten saltokiak identifikatuko
ditu, eta bide publikoan beste jarduera batzuk egitea eskatuz gero, azoka txikiarekin batera, jarduera horiek
xehetasun osoz deskribatuko dira, baita erabili nahi den espazio publiko zehatza ere.
3.- Merkatu txikia sustatzen duen merkatari-elkartearen lurralde-eremuan kokatutako merkatariek, elkarte
horretako kide ez badira, ekimenarekin bat egin ahal izango dute, dagokion udal-baimenaren babesean.
Horretarako, banakako berariazko eskaera aurkeztu beharko dute, saldoen azoka egin baino gutxienez sei egun
natural lehenago.
4.- Baimendutako jabari publikoa baimendutako egun eta orduetan bakarrik okupatu ahal izango da. Nolanahi
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ere, oinezkoen ibilbideetan eragozpenik edo distortsiorik ez dagoela bermatu beharko da.

SEIGARREN TITULUA. IKUSKAPEN-ARAUBIDEA, ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
EZARTZEA. ZEHAPEN-PROZEDURA
I. KAPITULUA. IKUSKAPEN- ZERBITZUA
22. artikulua. – Laudioko udal-mugarteko kalez kaleko salmenta-jarduera gainbegiratzeko eta
ikuskatzeko zerbitzua.
1.- Nolanahi ere, Udaltzaingoari dagozkion ikuskapen-ahalmenak alde batera utzi gabe, arlo horretan
eskumena duten udal-zerbitzuek ikuskatuko eta ikuskatuko dute Laudioko udal-mugartean kaleko salmenta
nola egiten den. Horretarako, instalazioak eta saltzeko erabiltzen diren jeneroak ikuskatzeko ahal osoa izango
du.
2.- gainbegiratzeko eta ikuskatzeko ahalmen honen helburua honako hau izango da:
a) Berariaz baimenduta ez dagoen jarduera oro egitea saihestea.
b) Baimendutako jarduera baimen horren baldintzekin bat datorrela ziurtatzea.
3.- Ikuskaritzako langileek, behar bezala egiaztatuta, udalaren esku-hartzearen irismenaren berri emango diete
interesdunei, eta aginduzko udal-baimenean jasota ez dauden jarduerak eta okupazioak berehala eteteko
eskatuko diete. Ikuskapenak ekar ditzakeen zehapen-ondorioez ohartaraziko dute, eta horren guztiaren akta
egingo dute. Akta hori dagokion txostenaren bidez osatu ahal izango da.
Ikuskatzaileek egindako errekerimenduari berehala erantzuten ez bazaio edo baimendu gabeko jarduerak
behin eta berriz egiten direla ikusten bada, inguruabar hori jasoko da arau-hauslearen erantzukizuna
modulatzeko. Era berean, ustezko arau-hauslearen esku dauden instalazioak, salgaiak edo diru-bilketak
konfiskatzeko edo konfiskatzeko agindu ahal izango da. Konfiskatutako ondasunen destinoa zehapenespedientea hasteko agintzen duen organoak ezarriko du, kasuan kasuko inguruabarrak kontuan hartuta.
Dagozkion salaketek, ikuskapen-aktetan eta txostenetan jasotakoek, froga-balio osoa izango dute horrela
egiaztatutako gertaera objektiboei dagokienez.
4.- Kalez kaleko salmenta-jarduera egiten ari diren pertsonek nahitaez identifikatu behar dute beren burua
ikuskaritza-zerbitzuen aurrean, eta beren ikuskaritza-lan zehatzari lagundu behar diote. Identifikazioa eta/edo
laguntza borondatez egiten ez bada, udaltzainen laguntza beharko da.

II. KAPITULUA. ZEHAPEN-PROZEDURA

23. artikulua. – Zehatzeko eskumena
Beste erakunde batzuek zehatzeko duten eskumena alde batera utzi gabe, zehapenak jartzeko eskumena
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alkate-udalburuari dagokio beti, eta, egoki baderitzo, alkate-udalburuak eskuordetu ahal izango ditu.
24. artikulua. – Zehapen-prozedura
Ordenantza honetan araututako arau-hauste guztietan, zehatzeko ahala gauzatzeko printzipio eta izapideei
lotuko zaie zehapen-prozedura. Honako lege hauetan daude araututa: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena; 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoarena; eta 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioen Zigortzeko Ahalmenari buruzkoa, eta/edo araugintza bete ditzala edo.
25. artikulua. – Arau-hausteen erantzuleak.
1.- Egintzak edo ez-egiteak egin dituzten pertsona fisiko eta/edo juridikoak izango dira arau-hausteen
erantzuleak. Egiletza modu solidarioan hedatuko zaio baimenaren titularrari, hala badagokio, ordezkoaren,
laguntzailearen, ordezkariaren edo enplegatuaren egite eta ez-egiteen ondoriozko erantzukizunagatik, hargatik
eragotzi gabe egon litezkeen bestelako erantzukizun solidario edo subsidiarioak.
Egitateen egilea 18 urtetik beherako pertsona bat bada, haren aita, ama, tutorea, hartzaileak eta legezko edo
izatezko zaintzaileak izango dira erantzule solidario.
Arau-hauslea edo arau-hausleak indibidualizatzeko ikerketa-eginbide egokiak egin ondoren, ezin bada zehaztu
arau-hauste batean esku hartu duten subjektuen parte-hartze maila, erantzukizuna solidarioa izango da beti.
2.- Arau-hausteak direla-eta pertsonei edo ondasunei eragiten zaizkien kalteen erantzule izango dira arauhausleak, ondasun publikoak barne, hala nola espazio publikoa bera eta hiri-altzarien elementuak.
Ondasun publikoetan kalteak gertatuz gero, salbu eta arau-hausleak berak konpontzen baditu, Udalak baimena
eman ondoren, zerbitzu tekniko eskudunek tasatu eta konponduko dituzte, bere kontura.
III. KAPITULUA. ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
26. artikulua. – Arau-hauste motak
1.- kalez kaleko salmentaren arloko arau-haustetzat hartuko dira ordenantza honetako artikuluen eta/edo
baimenen baldintza zehatzen aurkakoak diren ekintzak eta ez-egiteak.
Ondorio horietarako, zehatzeko moduko egintza independentetzat hartuko da ordenantza honetan
xedatutakoaren eta/edo kasuan kasuko baimenek bete beharreko baldintza zehatzen aurkakoa den jarduketa
bakoitza, denboran edo espazioan bereizita.

2.- Kalez kaleko salmentaren arloko arau-hausteak honela sailkatzen dira: arau-hauste arinak, arau-hauste
astunak eta arau-hauste oso astunak.
3.- Zehapen-araubide honi kalterik egin gabe, kasuan kasuko legeria sektorialean tipifikatutako arau-hausteak
legeria horretan ezarritako zehapenen mende egongo dira.
27. artikulua. – Arau-hauste arinak
Ordenantza honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira arau-hauste arintzat:
a) Bide publikoan Ordenantza honetan eskatutako ezaugarri teknikoak betetzen ez dituzten elementuak
instalatzea.
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b) Baimendutako lekutik kanpo edozein salmenta-elementu, instalazio-elementu edo antzeko elementu
egotea.
c) Baimenean ezarritako ordutegia ez betetzea, salbu eta arau-hauste larria edo oso larria tipifikatzen
bada.
d) Apaindurarik eta garbitasunik eza.
e) Hiri-altzarien elementuak hondatzea.
f) Eremu publikoa kaleko salmentarako erabiltzeko udal-baimena ez erakustea, aldez aurretik hala
eskatuta.
g) Ordenantza honetan jasotako xedapenak ez betetzea, eragin ekonomikorik eta kontsumitzaileei
kalterik eragin gabe, betiere larritzat edo oso larritzat kalifikatuta ez badaude.
h) Ordenantza honetan ezarritako edozein baldintza ez betetzea, baldin eta falta astuntzat edo oso
astuntzat hartzen ez bada.
28. artikulua. – Arau-hauste larriak
Ordenantza honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira arau-hauste larritzat:


Zehapen-espedientea hasi aurreko 12 hilabeteetan hiru arau-hauste arin egitea, ustez arau-hauste larria
egiteagatik. Horretarako, arau-hauste gisa hartuko dira administrazio-ebazpen irmoetan aitortutakoak,
kasuan kasuko zehapen-espedienteetan emandakoak.





Espazio publikoa modu berezian edo pribatiboan erabiltzeagatik edo gaitzen duen baimena edo
lizentzia emateagatik dagozkion kontraprestazio ekonomikoak ez ordaintzea. Arau-hauste horren
ondorioz, dagokion zehapen-espedientea irekiko da, hargatik eragotzi gabe diru-bilketako
prozeduretatik eratorritako erantzukizun ekonomikoak.
Ikuskapen-zerbitzuaren eta udal-agintarien eskakizunak ez betetzea.



Jarduera arau-hausleak eteteari buruzko errekerimendua ez betetzea.



Baimendutako jardueraren eta/edo erabileraren arriskuak estaltzen dituen erantzukizun zibileko
asegururik ez izatea, hori nahitaezkoa denean.



Ezarritako ordutegian ez kentzea espazio publikoan baimendutako elementuak (kaleko salmentapostuak, etab.).



Arau-hauste sanitarioak eta/edo kontsumokoak egitea, baldin eta arau-hauste larritzat jotzen badira
beren araudiaren arabera.

29. artikulua. – Arau-hauste oso larriak

Ordenantza

honen

ondorioetarako,

honako

hauek

hartuko

dira

arau-hauste

oso

larritzat:

a) Zehapen-espedientea hasi aurreko 12 hilabeteetan hiru arau-hauste larri egitea, ustez arau-hauste oso
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larria egiteagatik. Horretarako, arau-hauste gisa hartuko dira administrazio-ebazpen irmoetan
aitortutakoak, kasuan kasuko zehapen-espedienteetan emandakoak.
b) Salmenta ibiltaria egitea udalaren nahitaezko baimenik gabe.
c) Bezeroak, oinezkoak eta, oro har, jendea ez errespetatzea, derrigortzea edo mehatxatzea.
d) Udal-agintaritzari, agintaritzaren agenteei edo funtzionarioei beren eginkizunak betetzean
errespeturik, hertsapenik edo mehatxurik ez izatea, bai eta haiei, agenteei edo funtzionarioei aurre
egitea ere.
e) Dokumentazio manipulatua edo faltsua erabiltzea.
Udaltzaingoaren eta/edo udal-agintarien kontrol-, ikerketa- edo zehapen-lanak oztopatzen dituzten
jokabideak egitea edo ez egitea, Ordenantza hau betetzeko beren eskumen-eginkizunak betez.
f) Osasun- eta/edo kontsumo-arloko arau-hauste oso larriekin edo pertsonen segurtasunerako
arriskutsuak diren arau-hausteekin zerikusia duten ekintzak.
30. artikulua. – Zehapenak
1.-

Ordenantza

honetako

arau-hausteak

isun

bidez

zehatuko

dira,

eskala

honen

arabera:



Falta arinak 750,00 eurorainoko isunarekin zehatuko dira.



Falta astunak 750,01 euro eta 1.500,00 euro arteko isunekin zehatuko dira.



Falta oso astunak 1.500,01 eurotik gorako eta 3.000,00 eurora arteko isunekin zehatuko dira, eta
baimena baliogabetu ere egin ahal izango da.

2.- Isunak mailakatu egingo dira, zehapen-espedientea bideratu bitartean antzeman daitezkeen inguruabar
zehatzen haztapenei kalterik egin gabe, ez-betetze zehatzaren garrantziaren arabera, espazio publikoaren
erabilera orokorrerako udal-zerbitzu publikoen ohiko garapenak, bizikidetza publikoko harremanek arauhauste bakoitza eta kontsumitzaileei eragindako kalteak direla-eta.

3.- Ez-betetzeak saihesteko agintaritzaren agenteek egindako ohar eta errekerimenduei jaramonik ez egitea
bereziki kontuan hartuko da zehapenen zenbateko zehatza finkatzeko orduan, baina berezko edo ohiko arauhaustea egin ahal izango da, baldin eta ordenantza honetan xedatutakoa aplikatuz emandako agintaritzaren
agenteen aginduak desobeditzen badira, betiere hori arau-hauste penala ez bada.

4.- Nolanahi ere, proportzionaltasun-printzipioa hartuko da kontuan zehapenen zenbatekoa zehazteko, eta,
aipatutako inguruabarrez gain, kontuan hartuko dira intentzionalitatea, berrerortzea eta errepikapena.
31. artikulua. – Zehapen osagarriak
Espedientearen ebazpena eman behar duen agintariak, zehapen osagarri gisa, faltsututako, iruzurrezko,
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identifikatu gabeko edo merkaturatzeko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten salgaiak
konfiskatzea erabaki ahal izango du.

XEDAPEN IRAGANKORRA
1.- Ordenantza hau indarrean jartzen denean indarrean dagoen kaleko salmentarako baimena dutenek baimen
horretan ezarritakoa betetzen jarraituko dute.
Aurrekoa gorabehera, baimen hori Ordenantza honetan ezarritako araudiarekin kontraesanean badago, hura
indarrean jarri eta gehienez ere 12 hilabeteko epea izango dute egokitzeko, Udalak horretarako adierazitako
prozeduraren arabera.

2.- Kalez kaleko salmentan aritzeko eta lehendik daudenak berritzeko baimen berri guztiak Ordenantza
honetara egokituko dira, indarrean dagoenean.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Ordenantza hau indarrean jartzen denetik aurrera, indargabetuta geratuko dira harekin kontraesanean dauden,
kontraesanean dauden edo bateraezinak diren xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.
Ordenantza hau gauzatzea eta hark eskatzen duen interpretazioa egitea alkate-udalburuari dagokio.

Bigarrena.
Ordenantza hau Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70. artikuluaren
2. paragrafoan aurreikusitakoaren arabera jarriko da indarrean, eta indarraldi mugagabea izango du.
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