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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

NEKAZARITZA SAILA
NEKAZARITZAKO IDAZKARITZA TEKNIKOA

Hutsen zuzenketa 2021eko uztailaren 5eko 74. zenbakiko ALHAOn argitaratutako 2021/2449 ira-
garki honetan: 259/2021 Foru Agindua, ekainaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baita 2021eko 
Santiagoko Azokan parte hartu nahi duten nekazaritzako pertsona, enpresa edo erakunde ekoi-
zleen deialdi publikoaren oinarriak, beren ekoizpena merkaturatzeko

Hutsa antzeman denez 2021eko uztailaren 5eko 94. zenbakiko ALHAOn argitaratutako 2449 
iragarkian, ez baita osorik argitaratu, eranskina argitaratzen da.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 6a

Administrazio Kudeaketa Atalaren burua
JOSEBA AMURRIO URRACA

I. ERANSKINA

SANTIAGOKO NEKAZARITZA AZOKAN PERTSONA, ENPRESA EDO ERAKUNDE EKOIZLE 
GISA PARTE HARTZEKO DEIALDI PUBLIKOA, BERE EKOIZPENA MERKATURATZEKO

1. artikulua. Parte hartzen duten pertsona, enpresa edo erakundeen tipologia

Santiagoko nekazaritza azokan parte hartzeko hautatua izan nahi duen ekoizleak honako 
tipologia hauetakoren bati erantzun behar dio:

— Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan, Nekazaritza Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean 
(NEEO) eta/edo Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean (AUEO) inskribatutako nekaza-
ritza ustiategi baten titularra, merkaturatutako produktu motaren arabera.

— Nekazaritzako elikagaien ekoizleen elkarteko edo kooperatibako langilea, bazkide gehie-
nak nekazaritzako eta/edo abeltzaintzako ustiategien titularrak badira.

— Manipulatutako edo eraldatutako artisau elikagaien ekoizleak, baldintza hauek betetzen 
badituzte:

— Ekoizleak manipulatzen eta/edo eraldatzen badu produktua Arabako Lurralde Historikoan.

— Ekoizpenean erabiltzen diren lehengaiak batez ere ustiategian bertan ekoitzitakoak badira. 
Salbuetsi egingo dira ogia, gozokiak, hestebeteak eta garagardoa.

— Nekazaritza elikagaien artisau enpresako langileen artean familia barruko langileak 
kanpokoak baino gehiago badira.

Antolaketa batzordeak berariaz gonbidatuta sartu ahal izango ditu ekoizleak, aurreko ka-
tegorietakoak izan ez arren, ekoizpenaren ezaugarri bereziengatik azokarako lehentasunezko 
interesa dutenak.
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2. artikulua. Pertsona, enpresa edo erakunde eskatzaileek bete beharreko baldintzak

Santiagoko azokan parte hartzea eskatzen dutenek baldintza hauek bete behar dituzte:

— Zerga egoitza Araban izatea.

— Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta, bereziki:

— Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergari dagozkion epigrafeetan merkatariari alta emanda 
egotea, beharrezkoa bada.

— Merkatariari alta emanda egotea dagokion Gizarte Segurantzako araubidean. Baldintza 
hori eskatu ahal izango zaie, halaber, titularraren izenean baimena eskatzen zaien pertsonei 
(pertsona fisikoak badira) edo baimena erabiliko duten pertsonei, enplegatuei edo bazkideei 
(pertsona juridikoen kasuan).

— Jarduera ekonomikoaren arriskuak estaltzen dituen erantzukizun zibileko asegurua izatea.

— Salgai diren produktuak arautzen dituen araudiak finkatutako betekizunak betetzea. Ildo 
horretan, merkaturatu beharreko produktuaren arabera, erregistro ofizial guztietan inskribatu 
beharko da nahitaez.

— Aplikagarri diren arau teknikoak eta sanitarioak betetzea, bai salgai diren produktuei bai 
instalazioei dagozkienak.

— Erkidegotik kanpoko pertsonen kasuan, bizileku eta lan baimenak lortu izana, edo bizitzeko 
eta lan egiteko gaitzen duen beste edozein agiri.

3. artikulua. Pertsona, enpresa edo erakunde ekoizleek hartutako konpromisoak

Santiagoko nekazaritza azokan parte hartzeko hautatutako pertsonek nahitaez bete beharko 
dituzte horrelako merkatuetan kalez kaleko salmentarako bete beharreko baldintzak eta aplikatu 
beharreko higiene eta osasun baldintzak.

Aurrekoaz gain, eta berariaz, konpromiso hauek hartuko dituzte:

— Ustiategian lortutako edo artisau jardueran egindako produktuak soilik erakustea eta 
merkaturatzea, horretarako dagokion baimena izanez gero.

— Ezarritako betekizun higieniko sanitarioak betetzea, bai salmenta postuetarako, bai mer-
katuratutako produktu mota bakoitzerako.

— Erakundeak esleitutako standa bere neurriak errespetatuz erabiltzea. Ezin da luzapenik 
edo mahai gehigarririk jarri produktua erakusteko azalera handitzeko.

— Santiagoko Nekazaritza Azoka egiten den urteko uztailaren 25eko 9:00ak baino lehen 
azokara joatea, esleitutako standa prestatzeko.

— Standean egotea antolatzaileek ezarritako ordutegi osoan. Haietariko bakoitzari eslei-
tutako postuetan edo standetan egon beharko dute, eta produktuak ikusgai egon beharko 
dute, salbu eta eskainitako ekoizpen osoa saldu badute, azoka egiten den eguneko 10:00etatik 
14:30era.

— Ezarritako prebentzio neurri sanitarioak errespetatzea, bai eta koronabirusaren aurrean 
jarduteko protokoloak ere (SARS-CoV-2), erakundeak uneoro ematen dituen jarraibideekin bat.

4. artikulua. Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak

4.1. Eskabidea inprimaki normalizatuan egin beharko da, eta Nekazaritza Sailaren webgu-
nean eskuratu ahal izango da.

4.2. Eskabideekin batera, deialdian ezarritako baldintzak eta konpromisoak betetzen direla 
adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena aurkeztuko da.
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4.3. Nolanahi ere, Foru Aldundiak eskubidea izango du eskabidea behar bezala baloratzeko 
beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio osagarri oro eskatzeko pertsona fisiko eta juridiko 
eskatzaileei.

4.4. Eskaeretan akatsen bat dagoela edo daturen bat falta dela antzematen bada, organo 
izapidetzaileak, hala dagokionean, pertsona edo erakunde interesdunei eskatuko die eskaeran 
eskatutako betekizunen gaineko akatsak zuzentzeko edo eskatutako agiriak aurkezteko, 10 egun 
balioduneko epean, errekerimendu jakinarazpena jasotzen den egunaren hurrengotik zenbatzen 
hasita, larunbatak kontuan hartu gabe. Jakinarazpen horretan adieraziko da eskatutakoa bete 
ezean eskaera ezetsiko dela, urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Adminis-
trazio Prozedura Erkidearenak, bere 68.1 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

4.5. Eskabideak berekin ekarriko du organo kudeatzaileari baimena ematea pertsona edo 
erakunde eskatzaileak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela 
egiaztatzeko behar dituen ziurtagiriak eta informazioa eskuratzeko, bai eta dagozkion erregistro 
ofizialak kontsultatzeko ere.

4.6. Eskaera aurkeztuz gero, eskatzaileak deialdian ezarritako betebeharrak eta konpromisoak 
onartzen ditu.

5. artikulua. Izapidetzea

5.1. Eskaerak aurkezteko epa amaituta, espedienteak Nekazaritza Garapenerako Zerbitzuak 
izapidetuko ditu.

5.2. Espedientea izapidetzen den bitartean, organo kudeatzaileak behar dituen argibide eta 
agiri gehigarriak eskatu ahalko dizkio eskatzaileari, ebazpen proposamena egiteko beharrezko 
diren datuak zehaztu eta egiaztatzeko. Interesdunak ez badu ezer egiten izapide hori betetzeko, 
urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 
73. artikuluan xedatutakoari men egingo zaio.

5.3. Santiagoko azokan parte hartzeko hautatutako eskatzaileak zehazteko, Balorazio Batzorde 
bat ezarri da. Honako kide hauek izango ditu:

— Nekazaritza Garapenerako Zerbitzuko burua.

— Nekazaritza Zuzendaritzako teknikari bat.

— Administrazio Kudeaketa Ataleko burua.

5.4. Foru dekretu honetan ezartzen ez diren kasuei eta zirkunstantziei dagokienez, kide 
anitzeko balioespen organoak bidezkotzat jotzen dituen irizpideak aplikatu ahalko ditu modu 
arrazoituan.

6. artikulua. Parte hartzaileak hautatzea

6.1. Parte hartzaileak lehia askearen bidez hautatuko dira. Parte hartu nahi duten erakusleek 
deialdian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, eta erakusmahaiak eskaerak jaso ahala 
banatuko dira, ezarritako guztizko erakusle kopurura eta produktu mota bakoitzerako gehieneko 
erakusle kopurura iritsi arte.

6.2. Produktu adierazgarri guztien parte hartzea ziurtatzeko eta postu kopurua ekitaldirako 
dagoen espazioaren arabera mugatzeko, guztira 38 erakusmahai ezarri dira 2021eko ediziorako.
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6.3. Era berean, produktu motaren araberako partaidetza muga hauek ezartzen dira:

PRODUKTU MOTA ERAKUSLE 
KOPURUA GEHIENEZ

Olioa 2

Behi eta zaldi haragia eta eratorriak 1

Barraskiloak 1

Txerri hestebeteak eta odolosteak 2

Arabako Errioxako ardoa, Errioxa JDKduna 2

Araba JDko txakolina 2

Sagardoa edo sagar ura 2

Garagardoa 1

Patatak, barazkiak eta lekaleak 6

Eztia 3

Idiazabal Jatorri Deiturako Gazta 6

Beste gazta batzuk 3

Ogia eta gozokiak 6

Beste produktu batzuk 1

Guztira 38

6.4. Ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaileen gehieneko kopurua eskainitako 
erakusmahai kopurua baino txikiagoa bada, epez kanpo egindako eskabideak onartu ahal izango 
dira, baldin eta parte hartu ahal izateko baldintza guztiak betetzen badituzte. Prozedura horren 
bidez aurreikusitako kupoak ere beteko ez balira, beste produktu mota batzuk ekoizten dituzten 
pertsonen kopurua handitu ahal izango litzateke, nahiz eta aurreko mugak gainditu.

7. artikulua. Produktua saltzen duten pertsona, enpresa edo erakunde ekoizleak zehaztea

7.1. Balorazio Batzordeak produktu mota bakoitzeko parte hartzaileak hautatuko ditu. Ordezkoak  
ere hautatuko ditu (parte hartzaileen kopuru berean), hautatutako pertsonak ordezka tzeko, bal-
din eta Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Zuzendaritzari azokara ez direla joango jakinarazten 
badiote 2021eko uztailaren 15a baino lehen.

7.2. Santiagoko Nekazaritza Azokan produktuak saltzeko ekoizleak hautatzeko proposamena 
egin ondoren, Nekazaritzako foru diputatuaren foru agindu bidez zehaztuko da produktu horien 
zerrenda eta, hala badagokio, produktu mota bakoitzeko ordezkoena.

Aukeraketaren emaitza behar bezala jakinaraziko die Balorazio Batzordeak eskatzaileei.

8. artikulua. Salmenta postua esleitzea

Balorazio Batzordearen ardura izango da hautatutako pertsonak, enpresak edo erakundeak 
azokaren lekuan kokatzea. Lanpostu bakoitzaren kokalekua aukeratzeko, kontuan hartuko dira 
ekoizle bakoitzaren behar espezifikoak (itzala, energia elektrikoaren beharrak, etab.), azokaren 
ibilbidean zehar askotariko produktu eskaintza ematea, etab.
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