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Arartekoaren 2017R-820-16 Ebazpena, 2017ko martxoaren 20koa. Horren 

bidez, Ortuellako Udalari gomendatzen zaio nekazaritzako elikagaien azoka 

batean erabilitako espazio publikoaren esleipena legedira egoki dezala.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. (…) jaunak kexa aurkeztu zuen erakunde honetan, ez baitzegoen ados 

Ortuellako Udalaren jokabidearekin, nekazaritzako elikagaien azoketako 

txosnak esleitzeko moduarekin. 

 

Kexagileak, lanbidez nekazariak, lehentasunezko nekazaritza-ustiategi baten 

titularrak, martxoan eskaera egin zuen, Ortuellako udalerrian 2016ko 

apirilaren 17an antolatutako nekazaritza eta abeltzaintza azokan parte 

hartzeko. Ez zuen jaso ukapen formalik, eta are gutxiago, izapidetutako 

eskaerari buruzko ebazpen arrazoiturik. Eskaera berriz aurkeztu zuen, hain 

zuzen, 2016ko apirilaren 14ko idazkian eta bere abokatuaren bidez. Horrek 

ere ez zuen erantzunik izan. 

 

Azken idazkian, ekitaldian parte hartzeko baimenari buruzko informazioa 

eskatu zuen, azokan parte hartzeko baldintzak –Nekazaritza eta 

Elikagaigintza Politikako Legearen 63., 64. eta 65. artikuluak eta hurrengoak, 

baita horiek garatzen dituen gainerako legedia ere, urratzeagatik– betetzen ez 

dituzten pertsonentzat. Halaber, galdetu zuen zeintzuk ziren azokan parte 

hartu ahal izateko eskakizunak, zehazki, bertaratuko ziren parte-hartzaileak 

hautatzeko jarraitu ziren irizpideak. 

 

2. Kexa aztertu ondoren, Arartekoak Ortuellako Udalari informazioa eskatu zion. 

Bide batez, udal eremu publikoko guneak aldi baterako instalazioak jartzeko 

esleitzean aplikatu behar den legeari buruzko hasierako gogoeta batzuk 

helarazi zizkion. Hain zuzen, gogorarazi zion kalez kaleko salmentan edo 

salmenta ibiltarian aritzeko jarduera arautzen duen otsailaren 26ko 199/2010 

Errege Dekretuak xedatutakoa, baimenak lortzeko prozedurari dagokionez. 

Era berean, gogora ekarrarazi zizkion jarduera horiei buruzko araudian 

debekatuta dauden eskakizunak, zerbitzu-jardueretara irispide librea izateari 

eta haietan aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen arabera. 

 

3. Lehenengo errekerimendua –2016ko uztailaren 6koa– egin ondoren, 

Ortuellako Udalak idazki bat bidali zion Arartekoari. 2016ko uztailaren 22an 

jaso zen erantzun-idazki hori. Komunikatuan, nekazaritza-azokaren kudeaketa 

eta antolaketa Enkarturren ardura zela jakinarazi zuten. Hori dela eta, edozein 

azalpen jaso nahi izanez gero, erakunde horrekin harremanetan jartzeko 

eskatzen zuten. 

 

Arartekoak 2016ko abuztuaren 12ko idazkiaren bidez erantzun zion udalari, 

eta berriz eskatu zion errekeritutako informazioa bidaltzeko, erakunde honen 
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iritziz, udalaren betebeharra delako eta horretarako eskumena duelako. 

Halaber, zenbait gogoeta helarazi zizkion honako inguruabar honen gainean: 

kudeaketa-gomendioak ez dakar ez eskumenaren titulartasuna ez eskumen 

horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea, eta ezin da neurri hori 

aplikatu jarduera horiek zuzenbide pribatuko pertsona fisiko edo juridikoek 

egin behar dituenean; horrelakoetan, sektore publikoko kontratazioari 

buruzko legedia aplikatu beharko litzateke. Hori guztia, Herri Administrazioen 

Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 

26ko 30/1992 Legearen 15. artikuluari jarraikiz.  

 

4. Errekerimendu bat eginda erakunde honek erantzunik jaso ez zuenez, 

ohartarazpena egin zion. Azkenean, udalaren erantzuna 2017ko otsailaren 

27an jaso zuen Arartekoak. Jasotako komunikatuak hauxe adierazi du: 

 

“El Ayuntamiento de Ortuella es socio de Enkartur, entidad a la que se 

encomienda la organización de determinados aspectos de la Feria 

AgrícolaGanadera. En concreto la parte agroalimentaria. 

 

Para adjudicar los puestos se sigue lo dispuesto en las Bases que se 

adjuntan al presente escrito. 

 

En el caso de Ortuella existen cuatro puntos de txosnas y se presentaron 

cinco solicitudes. Una de las solicitudes tenía prioridad como socio de 

Enkartur y se realizó un sorteo entre los restantes (así nos lo ha trasladado 

Enkartur).” 

 

 

Gogoetak 

 

1. Lehenik eta behin, esan beharra dago ez interesdunak ezarritako epea amaitu 

aurretik aurkeztutako eskaerak, ezta interesduna ordezkatzen duen 

abokatuak bere izenean aurkeztutakoak ere, ez dutela erantzun arrazoiturik 

izan. Azken eskabide horren bidez, azalpenak eskatu ditu abokatuak: zergatik 

baztertu da bere bezeroa, aipatutako azokan 10 urtez parte hartu ondoren. 

 

Arartekoak Ortuellako Udalari bidalitako lehen informazio-eskaeran adierazi 

zuen bezala, administrazio orok esanbidezko ebazpena eman eta jakinarazi 

behar dute prozedura guztietan, prozedura horiek hasteko modua edozein 

dela ere (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21 artikulua). 

 

2. Ildo horretatik, azpimarratu behar da udaleko organo eskudunak eman 

behar duela esanbidezko ebazpena, dagozkion izapideak bete ondoren. 

Udalak aipatutako azoka-postuak esleitzeko prozeduran Enkarturrek parte 

hartzeari dagokionez, Sektore Publikoaren araubide Juridikoari buruzko 

urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluak hauxe xedatu du: 

 



   
 3  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

“2. Kudeatzeko gomendioak ez dakar ez eskumenaren titulartasuna ez 

eskumen horretaz baliatzeko funtsezko elementuak lagatzea; horrelakoetan, 

kudeatzeko gomendioa eman duen organoaren edo erakundearen ardura 

izango da gomendioan emandako jardueramaterial zehatzari oinarria emango 

dioten edo hura barne hartuko duten egintza edo erabaki juridiko guztiak 

hartzea.” 

 

Administrazio-espedientea izapidetzean 30/1992 Legearen 15. artikuluko 

5. idatz-zatiak aplikatu behar zen, eta horrek ez du elkarrekikotasunik 

40/2015 Lege berriaren 11. artikuluarekin. Hala ere, kontuan izan behar da 

Sektore publikoko kontratuen legearen testu bategina onartzen duen 

azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren 4.1.n) artikulua 

aplikatu behar dela, 24.6 artikulurekin loturik. Gainera, horrekin guztiarekin 

bat etorriz, ulertu behar da indarrean dagoen legediaren arabera 

administrazio-zuzenbideari lotuta egon behar duten jarduerak ezin zaizkiola 

zuzenbide pribatuari lotutako pertsona juridiko bati esleitu.  

 

Web orrialdean jasotako informazioaren arabera, erakunde publikoek, 

enpresek, pertsona fisikoek eta kultura- eta kirol-elkarteek osatzen dute 

ENKARTUR, Enkarterrietako turismo elkartea, hortaz, bere funtzionamendua 

zuzenbide pribatuari lotuta dagoela jo behar da. 

 

Hori dela eta, gure ustez, udal administrazioari dagokio erakunde honen 

eskaerari erantzutea, kudeaketa-gomendioak eskumenaren titulartasuna 

lagatzerik ez dakarrela eta administrazio-zuzenbideari lotutako jarduerak 

zuzenbide pribatuko erakundeen esku utzi ezin direla kontuan hartuta. 

Hortaz, edonola ere, organo eskudunak eman behar ditu dagozkion erabaki 

eta ebazpenak.  

 

Laburbilduz, jabari publikoko baimen administratiboak direnez, udalak ezin du 

bazter utzi administrazio-zuzenbidea. Izan ere, baimen horien kopurua 

mugatua denez, lehia erregimenean eman behar dira, hau da, prozedura 

publikoaren bidez, salmenta ibiltaria edo ez sedentarioa arautu duen 

otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretuaren 4. artikuluak xedatzen duen 

moduan. 

 

Hori dela eta, aldez aurretik, dagokion administrazio-espedientea (udalaren 

egoitzan aztertzeko eta kontsulta egiteko eskura egon behar den 

dokumentazioa) bideratuta, alkateari dagokio baimenak ematea, sektoreko 

legeek udalbatzari edo Tokiko Gobernu Batzarrari esanbidez esleitu ez 

badiote behintzat. Eskuduntza horiek toki-erakundearen beste organo 

batzuen esku laga badaitezke ere, elkarte batek ezin ditu horiek erabili, 

azokaren antolatzailea izan arren (Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 

apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 q) artikulua).  

 

Aurreko hori gorabehera, udalak turismo- elkartearekin lankidetza mota bat 

ezarri ahal izango luke, azokaren kudeaketa burutzeko. Hala ere, hori egin 
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baino lehen, organo eskudunak ebazpen arrazoitua eman beharko luke 

postuak esleitzeko. 

 

Izan ere, Ortuellako Udaleko kaleko salmenta arautzeko 2016ko ordenantzak 

(udal webgunean jasota dagoenaren arabera) bere 5. artikuluan xedatzen 

duenez, noizbehinkako azokak herriko, estatuko edota autonomi elkarteko 

jaiak edo festak direla-eta antolatzen diren azokak dira. Hortaz, aintzat hartu 

behar da nekazaritza-azokak ezin hobeto betetzen duela definizioa.  

 

Erregelamendu horren arabera, azoka horiek ez dira ohikoak izaten eta horien 

kokapena, maiztasuna eta saltoki-kopurua aldez aurretik erabakiko dira, 

Alkatetzak emango duen ebazpenaren bidez. Xedapen horiek osatzeko, 

ebazpenak legean aurreikusitako gainerako eskakizunak ere ezarri beharko 

lituzke. Bestela esanda, esleipena zozketaren bidez egiten ez bada, 

eskatzaileak esleitu beharreko postuen arabera hautatzeko irizpideak ezarri 

behar lituzke ebazpenak. 

 

3. Kexan azaldu den beste kontu bat izapidean dagoen espedienteari buruzko 

informazioa eskuratzeko eskubideari uko egitea. Udalak ebazpen arrazoitua 

eman beharko luke, informazio publikoa eskuratzeko eskabidea jaso eta 

gehienez hilabeteko epean (gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko 

bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 

20.1. artikulua). 

 

Kasu honetan, informazioa garrantzitsua zen interesdunarentzat. Izan ere, 

Ortuellan 2016ko apirilaren 17an antolatutako azokan postua esleitzeko 

prozeduratik baztertuta geratu denez, susmoa hartu du azokan parte 

hartzeko baimena lortu zuten batzuek ez zituztela eskatutako baldintzak 

eta/edo legezko eskakizunak betetzen. Hori dela eta, azokan parte hartzeko 

baldintzei –parte-hartzaileak hautatzeko irizpideei– buruzko informazioa 

eskatu zuen. Ez zaio eman ez interesdunari ez erakunde honi.  

 

Eskaera bat ukatzen duenean ere, esanbidezko ebazpena eman behar du 

udalak eta eskatutako sarbidea ez emateko arrazoiak azaldu behar ditu.  

 

4. Udalak Ortuellako azokaren antolaketa arautzen duten oinarri orokorren berri 

eman ditu. Oinarri horiek Enkarterrietako Turismo Elkarteak (ENKARTUR) 

zenbait udalerritan (Ortuella, Alonsotegi, Turtzioz) 2016an antolatu zituen 

nekazaritzako elikagaien azokei dagozkie. Aurretik azaldutako bigarren idatz-

zatian arrazoitu denez, espazio publikoaren esleipena ezin da utzi Elkartearen 

esku. Kontu hori alde batera utzita, espazio publiko horren esleipena arautzea 

ere ez da Elkartearen ardura, jasotako oinarrietatik hala ondorioztatzen 

badaiteke ere. 

 

Jarraian, oinarrien eduki materiala aztertuko da eta aplikatu behar den 

araudiarekin alderatuko da, egindako gogoetak hurrengo deialdietan kontuan 

har daitezen. 
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Otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretuak, salmenta ibiltaria edo ez 

sedentarioa arautu duenak, honako hau xedatzen du bere 4. artikuluan: 

 

“1. El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio 

de la venta ambulante o no sedentaria y para la cobertura de las vacantes 

será determinado por cada ayuntamiento, respetando, en todo caso, el 

régimen de concurrencia competitiva, así como las previsiones contenidas en 

los artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como del capítulo II de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicio y su ejercicio. 

 

2. El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse 

conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la 

resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que 

habrán de ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios." 

 

Halaber, aurreko artikuluan aipatutako 17/2009 Legearen 10. artikuluak 

“Baldintza debekatuak” zehazten ditu, besteak beste, honako hauek: 

 

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en 

España o su ejercicio al cumplimiento de lo siguiente: 

 

a) Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la 

nacionalidad, incluido que el establecimiento se encuentre o no en el 

territorio de la autoridad competente, o el domicilio social; y en particular: 

requisito de nacionalidad o de residencia para el prestador, su personal, los 

partícipes en el capital social o los miembros de los órganos de gestión y 

supervisión. 

…/… 

e) Requisitos de naturaleza económica que supediten la concesión de la 

autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de 

una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, 

posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la 

actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la 

autoridad competente o a que se comercialicen productos o servicios de un 

tipo o procedencia determinada. Las razones imperiosas de interés general 

que se invoquen no podrán encubrir requisitos de planificación económica. 

…/… 

h) Obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período 

determinado en los registros de prestadores existentes en el territorio 

español o de haber ejercido previamente la actividad durante un período 

determinado en dicho territorio.” 

 

Aurretik aipatutako araudiari jarraikiz, oinarrien azterketa egingo da, legearen 

aurkakoak izan daitezkeen berariazko alderdiei dagokienez.  
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 Lehen oinarria: “La concesión de un puesto de venta estará supeditado a 

la vinculación del solicitante al sector primario, para lo cual tendrá que 

estar inscrito en el registro de explotaciones del departamento de 

agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, o en el de industrias 

agroalimentarias en el caso de las conservas de pescado.” 

 

Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ustiategien Erregistroan izen-

ematea Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikaren 17/2008 Legearen 11. 

artikuluan arautu da; horren arabera, inskribatuta egotea ezinbesteko 

baldintza izango da, euskal administrazioek nekazaritza- eta elikagaigintza-

politikaren esparruan ematen dituzten sustapen-laguntzak eta -neurriak 

eskuratu ahal izateko. Erregistroa irailaren 27ko 203/2011 Dekretuaren bidez 

garatu da, eta horren arabera, foru-aldundiek izango dute erregistroa 

eramateko ardura, bakoitzak dagokion lurraldean. 

 

Hori dela eta, ez da zuzena eskatzaileak Bizkaiko Foru Aldundiaren 

erregistroan inskribatuta egon behar duela esatea, nekazaritza-ekoizlea 

Euskal Autonomia Erkidegokoa denez, gainerako lurralde historikoetako 

erregistroetan izen-ematea ere onargarria dela kontuan hartu behar baita. 

Hala ere, ezin da ezarri agintaritza eskudunaren lurraldean egotean edo ez 

egotean zuzenean edo zeharka oinarrituta dagoen mugarik, hortaz, aukera 

eman beharko litzaioke azokan parte hartzeko eskaera egin duen ekoizle bati, 

nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo dagoen ustiategiaren titularra 

izan, baldin eta aplikagarria den araudian ezarritako baldintzak betetzen 

baditu.  

 

 Bigarren oinarria: “Se dará prioridad a los productores pertenecientes a la 

comarca de Las Encartaciones. Asimismo, los artesanos de la comarca 

tendrán prioridad respecto a los foráneos, valorándose la diversificación 

de sus trabajos.” 

 

Oinarri horrek ere debekatutako xedapen bat ezartzen du, gune geografiko 

jakin bateko ekoizleak lehenesten dituelako. Ondorioz, araudiaren kontrakoa 

da, ustiategiaren kokapena edozein izateari dagokionez. 

 

 Hirugarren oinarria: “Se dará prioridad a los productores o artesanos que 

sean socios de la entidad turística Turismo Encartaciones.” 

 

Oinarri hori ere legearen aurkakoa da, elkarte baten kide izatea jarduera 

egiteko beharrezkoa ez denez, borondatez kidetzea inola ere ezin baita 

lehentasunez tratua emateko arrazoia izan. 

 

 Zortzigarren oinarria: “Documentación indispensable a presentar: Impreso 

de solicitud; NIF ó CIF; número de explotación agraria. En caso de 

empresas, se sustituirá por el certificado de registro sanitario del 
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organismo oficial correspondiente; Toda persona que esté vendiendo en 

un puesto tendrá que estar dado de alta en la seguridad social.” 

 

Interesdunak kexari erantsi dion izena emateko orrian, “Oinarriak” aipatzen 

dira goiburukoan, eta gero, adierazten da azokan erakusgai eta salgai jarriko 

diren produktuen ekoizlea edo artisaua izatea ezinbesteko baldintza izango 

dela, eta horretarako, eskabide-orriarekin batera, ekonomia-jardueren gaineko 

zergan izen-ematearen fotokopia bat aurkeztu behar dela.  

 

Hortaz, kontraesana dela, edo behintzat, izen-emate orriko informazioa 

nahasgarria dela esan daiteke, ezin baita jakin zer agiri osagarri eskatu zaien 

parte-hartzaileei. Gainera, kexagileak, eskatzen zuen informaziora eskuratu ez 

zuenez, esleipenaren inguruabarrak ezin egiaztatu izan zituela kontuan 

hartuta, zalantzak sortzen dira aipatutako azokan parte hartzeko benetan 

eskatu ziren baldintzen gainean.  

 

 TXOSNAK (12, 13, 14, 15, 16 eta 17 zenbakikoak). 

 

 Txosna baten esleipena ekonomia-jardueren gaineko zergan izena 

emanda egotearen menpe egongo da. 

 “Enkarterriak” eskualdeko txosnei emango zaie lehentasuna. 

 Enkarterrietako Turismo elkartearen kide diren eskatzaileentzako 

txosnei emango zaie lehentasuna. 

 Gehienez ere, 4 txosna jarri ahal izango dira Ortuellako azokan. 

 

Aurreko paragrafoetan aipatutakoa errepikatuz, txosnak eskualdekoak diren 

ekoizleentzat edo elkarte jakin bateko kideentzat gordetzea edo, esleitzeko 

orduan, horiek lehenestea ez datoz bat legearekin. Bestalde, ez dago argi 

txosnen kasuan eskatzen den dokumentazioa ekonomia-jardueren gaineko 

zergan izen-ematearen agiria soilik den, ala, zortzigarren oinarrian eskatzen 

denaz gain, dokumentu osagarri batzuk ere aurkeztu behar diren.  

 

Laburbilduz, deialdiaren oinarriak, aipatutako idatz-zatiak behintzat, legearen 

aurkakoak dira eta aldatu beharko lirateke, espazio publikoaren esleipendunak 

hautatzeko prozesuaren irizpideak “argiak, ulergarriak, objektiboak eta 

aurreikus daitezkeenak” izan daitezen, edo bestela, hartuko den espazio 

osoaren esleipena zozketaren bidez egin beharko litzateke, salbuespenik 

gabe. Hori guztia, gainera, udal organo eskudunak erabaki beharko luke. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
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GOMENDIOA 

 

1. Udalak, dagozkion izapideak bete ondoren, interesdunari helaraz diezaiola 

2016ko apirilaren 17an izandako azokan txosna jartzeko baimena lortu zuten 

ekoizleek bete zituzten eskakizunei buruzko informazioa. 

 

2. Noizbehinkako azoketan jartzeko postuen esleipena udal organo eskudunak 

egin dezala, dagozkion formalitate administratiboak betez, irizpide argiak, 

ulergarriak, objektiboak eta aurreikus daitezkeenak izango dituen lehia 

publikoaren bidez. 


