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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA
NEKAZARITZAKO IDAZKARITZA TEKNIKOA

259/2021 Foru Agindua, abenduaren 30koa. 2021eko Santiagoko Azokan parte hartu nahi duten 
nekazaritzako pertsona, enpresa edo erakunde ekoizleen deialdi publikoa onartzea, beren ekoiz- 
pena merkaturatzeko

Ekainaren 4ko 265/2019 Foru Aginduaren bidez, Santiagoko Azokan erakutsiak edo salduak 
izan zitezen foru aginduan bertan jasotzen ziren betekizunak betetzen zituzten erakusgaien edo 
salgaien deialdi publikoa onetsi zen. Azoka hori Gasteizko unibertsitate campusean egin zen, 
2019ko uztailaren 25ean.

2020an, eta koronabirusak (SAR-CoV-2) sortutako pandemia egoeraren ondorioz, ez zen 
azoka tradizional hori egin. Hala ere, pandemiaren bilakaera ona izaten ari da, eta, beraz, Nekaza- 
ritza Sailak, produktuak zuzenean saltzen dituzten ekoizleentzat merkatu horrek duen garrantziaz 
ohartuta, berriro ekitea erabaki du. Hala ere, gaur egungo osasun egoerak eragotzi egiten du 
azoka hori baldintza normaletan egitea, eta beharrezkoa da tokiko merkatua eta gaixotasunaren 
kontrola bateragarri egiteko neurriak hartzea, hala nola edukiera mugatzea, segurtasun distantziak 
ezartzea eta pertsonen pilaketak saihesteko neurriak hartzea.

Hori guztia dela eta, 2021eko Santiago azoka Gasteizko Espainia Plazan egingo da, 2021eko 
uztailaren 25ean, eta Arabako nekazaritzaren ekoizleak izango dira bertan, esklusiboki. Azoka 
honen helburu nagusia da hiriko biztanleei Araban landatzen, hazten, lantzen eta eraldatzen 
diren nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen aberastasuna eta aniztasuna ezagutaraztea, 
tokiko produktuak duen garrantzia eta nekazari eta abeltzainek landa eremuaren garapenean 
duten garrantzi soziala balioestea, eta Arabako natura ingurunea babestea eta kontserbatzea.

Hori dela bide, azokan parte hartu nahi duten ekoizleentzako deialdi publikoa egiten da, 
beren ekoizpena merkaturatzeko.

Administrazio publikoen laguntzak edo prestazioak ematerakoan, publizitatearen, garden-
tasunaren, lehiaketaren, objektibitatearen, berdintasunaren eta bazterketa ezaren printzipioak 
bete behar dira. Bada, printzipio horiek betetzen direla bermatzeko, Santiagoko 2021eko 
Nekazaritza Azokako parte hartzaileen hautaketa sistema ezarri da, ebazpen honekin batera 
doan deialdian xedatutakoarekin bat etorriz.

Aginduzko txostenak aztertuta eta dagozkidan ahalmenak erabiliz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. 2021eko Santiago Azokan parte hartu nahi duten pertsona, enpresa edo 
erakunde ekoizleek beren ekoizpena merkaturatzeko deialdi publikoa onartzea. Ebazpen honi 
erantsi zaizkio. Azoka Gasteizko Espainia Plazan egingo da, 2021eko uztailaren 25ean.

Bigarrena. Eskaerak aurkezteko epea eta tokia:

Eskaerak hemen aurkeztu behar dira:

• Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.

• Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun Bulegoen Erregistroa.

• Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 39/2015 Legeak 16.4 arti- 
kuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozein.
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Hala ere, 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 
bere 14.2 artikuluan ezarritakoa betez, Nahitaez aurkeztu behar dute telematikoki, egoitza ele-
ktronikoaren bidez (https://egoitza.araba.eus/-/tr-registro-electronico-comun), pertsona juridi-
koek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, nahitaez elkargoko kide izatea eskatzen duen 
jarduera profesional batean ari direnek (jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako) eta 
Administrazioarekin elektronikoki harremanetan jartzera behartuta dagoen interesdun bat 
ordezkatzen dutenek.

Eskabideak aurkezteko epea 5 egun baliodunekoa izango da, foru agindu hau ALHAOn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hirugarrena. Agindu hau ALHAOn argitaratzea.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 30a

Nekazaritza Saileko foru diputatua
EDUARDO AGUINACO LÓPEZ DE SUSO

Nekazaritza zuzendaria
MARÍA ASUNCIÓN QUINTANA URIARTE
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