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SALMENTA IBILTARIA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA 
 
1. ARTIKULUA. Xedapen Orokorrak 
 
Ordenantza honek salmenta ibiltaria Alegría-Dulantziko Udalean arautzea du helburu,  apirilaren 

2ko 7/85 Legearen (Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituenaren) 25. eta 84. artikuluek Toki 
Entitateei esleitzen dioten eskumena betez eta maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak (merkataritza jarduerari 
buruzkoak) ezarritakoarekin bat etorriz.  
 

Salmenta ibiltariak ondokoak dira: ohiko edo aldizkako saltzaile batek egiten dituen salmentak 
saltoki batetik kanpo, desmuntatzen diren postu edo instalazioetan eta ibilgailuetan. Udalaren baimena 
behar da salmenta ibiltaria egiteko. Baimen hori besterenezina da eta gehienez urtebeterako da.  

 
2. ARTIKULUA. Modalitateak 
 
Ondokoak dira Ordenantza honen aplikazio-eremuaren pean diren salmenta ibiltariko 

modalitateak: 
 
� Ostiraletan egiten diren aldizkako merkatuak (ohikoak zein ezarpen berrikoak).  
� San Blas jaia edo “Alegría-Dulantziko Bataila”ren antzezpena dela-eta jartzen diren 

merkatuak. 
� Kamioi-dendetan edo bide publikoetan jarritako postuetan egiten diren salmentak. Salmenta 

horiek egoera eta baldintza zehatzetan baimentzen dira.  
 
Saltokien eremuetan eta erakusleihoen aurrean ezingo da inolako salmenta ibiltariko modalitaterik 

egin.  
 
3. ARTIKULUA. Salmenta Ibiltaria egiteko baldintzak 
 
Honako baldintza hauek bete behar ditu merkatariak Salmenta ibiltaria egiteko: 
 
� Alta emanda egotea dagokion Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren epigrafean eta 

Gizarte-asegurantzako erregimenean, eta bere betebeharren ordainketa egunean izatea.  
� Jabari publikoa okupatzeagatik dagokion tasa ordaintzea, Zerga-ordenantzak aurreikusten 

duena alegia. 
� Merkaturatutako produktuei eta instalazioei buruzko berezko araudiek ezarritako higiene eta 

osasun edo beste motako baldintzak betetzea. 
� Atzerritarren kasuan, egoitza- eta lan-baimena izatea (hala eskatzen den kasuetan).  
� Udalaren baimena izatea.  
 
4. ARTIKULUA. Udal-baimenak 
 
1. Baimenak honako prozeduraren arabera emango dira: 
 
a)  Interesdunaren eskaera. 
b)  Alkatetzaren erabakia. Alkatetzaren erabaki horrek ondokoa jaso behar du: 
 

� Titularraren identifikazioa edo, hala badagokio, bere izenean jarduera egingo duen 
pertsona baimenduarena.  

� Merkatuaren izena eta postuaren zenbakia edo, hala badagokio, jarduera zein lekuan edo 
lekuetan egingo duten. 

� Baimendutako salgaiak.  
� Jarduera zein egun eta ordutegiarekin egingo duten.  
� Baimendutako okupazioaren azalera. 
� Instalazioaren ezaugarriak. 
� Ibilgailuaren marka, modelo eta matrikula.  

 
2. Postuetako titularrek Udalaren baimena jarriko dute ikusteko moduko lekuan. Betebehar hau 

betetzen ez badute edo baimenean zehaztutako produkturik saltzen badute, zuhurtziaz kenduko zaie 
postu hori, nahiz eta dagokion espediente zigortzailea ere hasi ahal izango da.  

 
 
3. Baimena eskatu ahalekoak izango dira eta inolako bazterketa-baldintzarik gabe emango ditu 

Udalak. URTEBETEKO iraupena izango dute eta Udalak baimen horiek baliogabetu ditzake baimena 
eman zueneko baldintzak desagertzen badira edo Ordenantza hau edo aplikagarriak diren Arauak 
betetzen ez direnean, baina horrek ez du berekin ekarriko kalte-ordainik edo konpentsaziorik.  
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4. Baimenak banakakoak eta besterenezinak dira. Salmenta baimenaren titularraren senideek 
edo mendekoek egiten badute, pertsona horiek guztiek Gizarte-asegurantzan dagokien erregimenean 
alta emanda egon behar dute.  

 
5. ARTIKULUA. Salduko diren produktuak  
 
Zein produktu-mota sal daitekeen finkatu behar dute agintariek, eta merkatariari ez diote utziko 

bestelako produkturik saltzen.  
 
Bakar-bakarrik baimendu daiteke ondoko produktuen salmenta: produktu-mota bakoitzaren 

eremuan sektoreko Legeek ezartzen dituzten osasun eta higiene baldintzak betetzen dituztenak.  
 
6. ARTIKULUA. Salmenta-postuak 
 
Udalak finkatutako lekuetan jarri behar dira salmenta ibiltarirako postuak eta ibilgailuak.  
 
Titularrek ziurtatu behar dute Ibilgailuek, postuek eta instalazioek adierazitako baldintzak 

betetzen dituztela, eta kontuan izan behar dute instalazio horiek desmuntagarriak izan behar dutela eta 
erraz garraiatzeko modukoak, eta kasu guztietan, osasungarritasun, segurtasun eta apaingarri publikoko 
baldintzak bete behar dituztela.  

 
Elikagaien salmenta ibiltariko postuek produktu-mota horietarako beharreko higiene eta osasun 

baldintzak bete beharko dituzte.  
 
7. ARTIKULUA. Informazioa 
 
Saltzaile ibiltariak ikusteko moduko kartel baten bidez jakinarazi behar du zein helbidetan 

erantzungo dizkien kontsumitzaileek izan ditzaketen erreklamazioei. Helbide horrek fakturaren eta 
salmentaren egiaztagirian joan behar du beti.  

 
8. ARTIKULUA. Merkatarien eskubideak 
 
Udalerri honetan salmenta ibiltaria egiteko udal-baimena duten pertsona titularrek honako 

eskubide hauek izango dituzte:  
 
� Baimendutako salmenta-postuak okupatzea.  
� Salmentaren jarduera publikoa eta baketsua gauzatzea baimenean jasotako orduetan eta 

baldintzetan. 
� Erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztea jarduera gauzatzeko baimena duen merkatua 

hobeto funtzionatu dezala. 
� Salmentaren beraren jarduera gauzatzea, ezkontidearekin, seme-alabekin edo jarduera 

horretarako dituen enplegatuekin, betiere horiek guztiak Gizarte-asegurantzan alta emanda 
badaude titularraren kontura. Baimena eskatzen den unean jakinarazi behar du titularrak 
pertsona horien identitatea.  

 
9. ARTIKULUA. Merkatarien betebeharrak 
 
Honako hauek dira merkatarien betebeharrak: 
 
� Udalaren baimena ikusteko moduko lekuan jartzean.  
� Emandako postuaren eremua garbia eta hondakin edo zaborrik gabe uztea. Horretarako, 

Udalak salmentak sortutako hondakinak biltzeko eremua jarriko du.  
� Adierazi zaion eremua okupatzea.  
� Baimena erakustea edozein udal-funtzionarioak eskatzekotan, bai eta bide publikoa 

okupatzeagatik beharrezko udal-tasen ordainketa egunean izatearen egiaztagiria ere.  
� Kontsumitzaileari erosketaren txartela edo faktura ematea hark eskatzen badio.  
� Beti beren produktuen kalitatearen erantzule izatea, eta produktu horien ezin dute arriskurik 

sortu kontsumitzaileen osasunerako, kalitate edo kantitate aldetik ezin dute iruzurrik izan, 
ezin dira faltsifikatuak izan, identifikatu gabeak izan edo merkaturatzeko gutxienezko 
baldintzak betetzen ez dituztenak izan.  

 
10. ARTIKULUA. Arau-hausteak  
 
Merkataritza-jardueraren antolaketaren eremuan, arau-haustea da salmenta ibiltaria baimenik 

gabe egitea edo adierazitako baldintzak (produktu, egun eta orduei zein baimendutako titular eta haien 
etengabeko identifikazioari dagokionez) bete gabe egitea. 

 



 

 

 

 3

11. ARTIKULUA. Arau-hauste motak  
 
Ordenantza honetako arau-hausteak txikiak, larriak edo oso larriak izan daitezke. 
 
1. Arau-hauste txikiak dira Ordenantza honetan jasotako xedapenen ez-betetze hutsa, betiere 

ez-betetze horiek kontsumitzaileentzat ez badute garrantzi ekonomiko zuzenik edo kalterik sortzen eta 
ez badira larritzat edo oso larritzat hartzen.  

 
2. Ondokoak dira arau-hauste larriak: 
 

� Arau-hauste txikiak behin baino gehiagotan egitea.  
� Kontsumitzaileentzat garrantzi ekonomiko zuzena edo kaltea sortzen dutenak.  
� Osasun arau-hauste larriak direnean.  
� Salmenta ibiltaria derrigorrezko udal-baimenik gabe egitea.  
� Agintariek eta agenteek, zaintza eta kontrol funtzioak egikaritzeko helburuarekin, eskatzen 

dituzten datuak eta informazioa eman nahi ez izatea, bai eta zehatza ez den informazio 
edo informazio ez-osoa zein faltsua ematea, betiere informazioa eman nahi ez izanarekin 
eta aurka egitearekin batera Agintari edo Agenteekin indarkeria erabiltzen dutenean edo  
mehatxuak edo bestelako presiorik egiten dietenean.  

� Jarduera arau-hauslearekin amaitzeko eskaera ez betetzea.  
 

3. Ondokoak arau-hausle oso larritzat hartzen dira: 
 

� Arau-hausle larriak behin baino gehiagotan egitea.  
� Osasun arau-hauste oso larriak direnean edo pertsonen segurtasun arrisku larrian jartzen 

dutenean.  
� Neurriz kanpoko irabaziak sortzen dituzten edo ordenu ekonomikoa larriki aldatzen duten 

arau-hauste larriak.  
� Kontsumitzaileei kalte larriak sortzen dizkietenak.  

 
12. ARTIKULUA. Behin baino gehiagotan egitea 

 
Behin baino gehiagotan egin dela ulertuko da urtebeteko epean arau-hauste mota bereko arau-

hauste bat baino gehiago egin dutenean, betiere erabaki sendo bidez horrela adierazten bada.  
 
13. ARTIKULUA. Isunen zenbatekoa  
 
1. Arau-hauste txikiak 1502,53 euro arteko isunekin zigortuko dira. 
 
2. Arau-hauste larriak 9015,18 euro arteko isunekin zigortuko dira. 
 
3. Arau-hauste oso larriak 601.012,10 euro arteko isunekin zigortuko dituzte Eusko Jaurlaritzaren 

organo eskudunek.  
 
14. ARTIKULUA. Zigor osagarria 
 
Espedientea erabakitzeko baimena duten agintariek erabaki dezakete (zigor osagarri bidez) 

faltsifikatutako, iruzurrezko edo identifikatu gabeko merkantziak edo merkaturatzeko ezarritako 
gutxieneko baldintza betetzen ez dituzten merkantziak konfiskatzea. Zigorraren arau berak bete behar 
ditu merkantziak konfiskatzeak,  zigorraren ondorio osagarria baita.  

 
15. ARTIKULUA. Zigorren mailaketa 
 
Dena dela, aplikatu daitezkeen zigorren mailaketa egiteko, ondokoak izango dira kontuan: arau-

haustearen eragin soziala, egilearen portaera espekulatzailea, arau-haustearen ondoriozko eragiketaren 
zenbateko osoa, arau-haustearekin lortutako irabazia, saldutako produktu edo zerbitzuen izaera, arau-
hausleak merkatuan duen kokapena, sortutako kalteak eta arau-hauslearen asmoa eta errepikapena.  

 
16. ARTIKULUA. Indargabetzea 
 
1. Ordenantzan aurreikusitako arau-hasteak eta zigorrak sei hilabetetan indargabetuko dira 

txikiak badira, arau-hauste larriak badira, aldiz, urtebetean eta, oso larriak badira, bi urteetan.  
 
2. Arau-hausteak indargabetzeko epea kontatzen hasiko da arau-haustea egiten den egunean 

bertan.  
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Prozedura zigortzailearen hasierak indargabetzeko epea eten egingo du, interesdunak jakinaren 
gainean izanda, eta indargabetzeko epea jarraitu egingo da espediente zigortzailea geldituta badago 
hilabete baino gehiago ustezko arduradunari atxiki ezin zaion arrazoi batengatik.  

 
3. Zigorren indargabetze-epea kontatzen hasiko da zigorraren erabakia sendoa eskuratzen den 

biharamunetik aurrera.  
 
Gauzapen prozesuak indargabetzeko epea eten egingo du, interesdunak jakinaren gainean 

izanda, eta indargabetzeko epea jarraitu egingo da prozesu hori geldituta badago hilabete baino gehiago 
arau-hausleari atxiki ezin zaion arrazoi batengatik. 

 
AZKEN XEDAPENA  
 
Ordenantza hau indarrean sartuko da behin haren testu osoa Arabako Lurralde Historikoaren 

Aldizkari Ofizialean argitaratu eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan aurreikusitako epea 
amaitutakoan (Lege horren 70.2 artikuluak dioenaren bidaltzez), eta aldatu edo espresuki indargabetu 
arte egongo da indarrean. 

 
Dulantzi, 2005eko martxoaren 2an 

ALKATEA 
 

 
 
 
 

Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
 
 
 
 

EGINBIDEA.- 
 

Salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzaren aldaketa behin-behinean onartu zuen Udal 
honek 2005eko martxoaren 2ko ohiko bilkuran, eta 30 egunez iragarri zen Udal honen iragarki-taulan 
eta Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (37. zk., 2005eko apirilaren 1ean). 
 
O.E. 
ALKATEA                                                              IDAZKARIA 
 
EGINBIDEA.- 

Salmenta ibiltaria arautzen duen ordenantzaren aldaketa behin betiko onartu zen, 
jendaurrean egon bitartean eta Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean osorik argitaratu 
ostean (67. zk., 2005eko ekainaren 13an) ez baitzen erreklamaziorik aurkeztu.  

 
O.E. 
ALKATEA                                                              IDAZKARIA 

 


