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I. ESKUMENA 

1. Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 3.4 artikuluan 
adierazitakoarekin bat etorriz, agintaritza horrek badu gaitasuna aurkaratzeko, 
eskumena duen jurisdikzioaren aurrean, administrazio autonomiko, foral eta tokikoen 
legea baino beheragoko mailako xedapen orokorrak, horien bidez merkatuko benetako 
lehiari oztopoak jartzen bazaizkio. Halaxe xedatuta dauka, halaber, Lehiaren Defentsari 
buruzko uztailaren 3ko 15/2007 Legeak (LDL) 13.2 artikuluan. 

2. Beste alde batetik, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duenak (aurrerantzean, AAJL), 44. artikuluan ezarri duenez, herri-
administrazioen arteko auzietan ezin izango da errekurtsorik jarri administrazio-bidean; 
hala ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri baino lehen, errekerimendua 
egiterik izango da, xedapena derogatzeko, xedapena zehaztuko duen idazki arrazoitu 
baten bidez. Bi hilabeteko epean izango da horretarako, araua argitaratzen denetik 
kontatzen hasita. Errekerimendua ezetsitzat joko da jaso eta hurrengo hilabetean 
errekerituak erantzuten ez badio; une horretatik aurrera hasiko da bi hilabeteko epea 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzeko (AAJLko 46.6 artikulua).  

3. KBLren 10.i) artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta KBLren 3.1 eta 3.4 artikuluak 
xedatu dutenarekin lotuta, Lehiaren Euskal Agintaritzari dagokio inpugnazio-erabakia 
hartzea, eta, ondorioz, aldez aurreko errekerimendua egitea. 

II. AURREKARIAK 

4. LEA sustapen-lan handia egiten ari da arlo honetan, 2017. urtean operadore 
ekonomiko baten kexa jaso zuenetik,  Euskal Autonomia Erkidegoko udalek tokiko 
merkatu eta azoketan saltokiak kudeatzeko eta esleitzeko erabiltzen dituzten 
prozedurei dagokienez. Horri dagokionez, bilera ugari egin ditu hainbat eragilerekin 
(operadore ekonomikoak, EUDEL, udalak...), eta sustapen-txosten batzuk ere egin dira, 
udalek xede horretarako argitaratzen zituzten deialdietatik sartzeko oztopo jakin batzuk 
kentzeko: ez direnak ez beharrezkoak, ez proportzionalak (diskriminatzaileak). 

5. Sustapen-lan horrekin jarraituz, LEAk, 2022ko irailean, informazioa eskatu zien EAEn 
kokatutako udalei, LEA 611-SUST-2022 espedientearen esparruan; besteak beste, 
azokak eta merkatuak arautzen dituen araudia bidaltzea:  

 “Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA) Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomoa da, eta lehia askeko baldintzak eta 
merkatuaren gardentasuna sustatu, bermatu eta hobetzea du helburu, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-
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eremuan gauzatzen diren jarduera ekonomikoekin lotuta. Esandako helburu horiek egikaritzeko, lehia askea 
sustatzeko eta aldezteko eskumenak ditu (Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legearen 
1. eta 3. artikuluak). 

  Helburu horiek betetze aldera, Lehiaren Euskal Agintaritzak txosten bat egin berri du Euskadiko elikagaien balio-
kateari eta lehiaren politikari buruz. Horretarako, tokiko azokak eta merkatuak egiteko merkataritza-baldintzei 
buruzko azterlan bat egiten ari da une honetan. 

Horregatik guztiagatik, eta egokitzen diren xedapenak aintzat hartuta (1/2012 Legearen 28.1 eta 2 artikuluan, 
Lehiaren Defentsari buruzko Legearen 39.1 artikuluan – administrazio publikoek lehiaren defentsarako 
agintaritzekin lankidetzan jarduteko betebeharrari dagokionez – eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3.1-k, 140.1-c eta 141.1-c artikuluak), honako hau: 

ESKATZEN DUGU: 

Udal horrek lagun diezagula, honako alderdi hauek jasoko dituen txostena bidal diezaguten:  

Udalerrian azokarik edo merkaturik egiten al da, iraunkorra, aldizkakoa edo koiunturala izan? 

Hala bada: 

• Merkatuaren egunak edo aldiak. 
• Merkatuaren xedea: nekazaritzako produktuak, abeltzaintzakoak, artisautza, etab. 
• Merkatuaren tipologia: Salmenta-postuak soilik; mistoak (salmenta-postuak eta txosnak), etab. 
• Merkatuaren kokapen fisikoa: zenbat eta non zabalduko den; espazio publikoaren okupazioa (hala badagokio). 
• Merkatuaren antolatzailea: udala zuzenean, ordezkariak, parte-hartzaileak, mistoak eta abar. 
• Udal-araudi erregulatzailea, bai orokorra (ordenantzak, etab.), bai ekitaldi bakoitzerako ad hoc araudia. 
• Aurreko urteetan egindako antzeko ekitaldiei buruzko memoria laburra (espazio-denbora nahikoa izan zen ala 
ez; klausula mugatzaileak; gertakari garrantzitsuak; zer kexa jaso ziren, etab.) 

6. Sopuertako Udalari berari galdetu genizkion kontu hauek guztiak, baina Udalak 
oraindik ez du bidali eskatutako informazioa. 

7. Begira jardun ginen, Sopuertako Udaleko web-guneko esteka erabiliz, hauxe: 
https://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas-
Reglamentos/Paginas/default.aspx, eta ikusi genuen udalak dagoeneko argitaratuta 
zituela oinarriak udaletxeko web-ean, 2023ko urtarrilaren 27an.  

LEAk oinarri horiek aztertu ditu. 

8. Sopuertako udalerriak azoka bat egiten du urtero, aspaldidanik. Azoka horretan 
izango diren produktuen eta salmenta motaren arabera, postu ezberdinak jartzen 
dituzte: 

- Txerrikiak eta nekazaritzako elikagaiak (gazta, eztia, txakolina, sagardoa, okintza, gozogintza 
eta kontserbak) nahiz artisautzako produktuak erakusteko eta saltzeko postuak.  
 
- Halaber, noizbehinkako beste postu batzuk instalatzen dira, txosnak, elikagaiak eta edariak 
prestatzeko eta kontsumitzeko.  
 

https://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas-Reglamentos/Paginas/default.aspx
https://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas-Reglamentos/Paginas/default.aspx
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- Gainera, noizean behin eta salbuespena eginez, Udalak interesgarri jotzen dituen eta azokaren 
helburu eta filosofiarekin bat datozen postu independenteak instalatzeko baimena ematen du 
batzuetan. 

9. Nolanahi ere, azokan parte hartu eta postu edo txosna bat instalatzekotan, 
ezinbestekoa da aldez aurretik baimena lortzea.  

III. ARAUDI ERREGULATZAILEA 

10. Oro har, planteatutako kontua publikoa dela kontuan hartuta, ezinbestekoa da haren 
analisia Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 4.1 
artikuluan deskribatutako jarduketa-printzipioetan kokatzea. Artikulu horrek honako 
hau xedatzen du: 

Administrazio publikoen esku-hartzeko printzipioak, jarduerak egiteko. 
1. Administrazio publikoek, haien eskumenen barruan dihardutela, eskubide indibidualak edo 
kolektiboak gauzatzea murrizten duten neurriak ezartzen badituzte edo jarduera bat egiteko 
betekizunak eskatzen badituzte, proportzionaltasun-printzipioa aplikatu beharko dute eta 
murrizketa txikiena eragiten duen neurria aukeratu beharko dute, interes publikoa babesteko 
beharrezkoa dela arrazoitu eta lortu nahi diren helburuetarako egokia dela justifikatu, betiere 
diskriminazioa eragiten duten tratu-desberdintasunak baztertuz. Halaber, lortutako eragin eta 
emaitzak ebaluatu beharko dituzte aldizka. 

11. Azaroaren 23ko 17/2009 Legeak, zerbitzu-jarduerak libre eskuratzeko eta 
erabiltzekoak 5. artikuluan xedatutakoaren arabera, jarduera batean -kasu honetan, 
tokiko azoka batean noizean behin elikagaiak eta edariak saltzen- jarduteko araudiak 
baimen-araubidea besterik ezin die ezarri zerbitzu-emaileei; araubide hori behar bezala 
arrazoitu beharko da, eta honako baldintza hauek betetzekotan ezarriko da: 

a) Baimen-araubide hori ez izatea diskriminatzailea, ez zuzenean ez zeharka, 
establezimendua dagoen lurraldearen arabera edo zerbitzu-emailearen jatorriaren 
arabera (ez diskriminatzeko irizpidea).  

b) Baimen-araubidea justifikatuta egotea ordena publikoa, segurtasun publikoa, 
osasun publikoa eta ingurumenaren babesa direla medio, edo baliabide naturalen 
eskasiak edo eragozpen tekniko nabariak izateak merkatuko eragile ekonomiko 
kopurua mugatzen badute (premiazko izateko irizpidea). 

c) Araubide horrek bete nahi den helburua lortzeko tresna onena izan behar du, 
helburua lortzeko aukera ematen duten neurri hain murriztailerik ez dagoelako. 
(proportzionaltasuna izateko irizpidea). 
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12. Ondoren, martxoaren 1eko 1/2010 Legeak (Txikizkako Merkataritza Antolatzeko 
urtarrilaren 15eko 7/1996 Legea aldatu zuenak) erregulazioa aldatu zuen, 2006/123/EE 
Zuzentarauak, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoak, ezarritakoa betetzeko egokitu 
beharra zegoela-eta. Horrela, 6. artikulu berrituak ezartzen du merkataritza-
establezimenduak baimentzeko edo erantzukizunpeko adierazpena egiteko baldintzak 
honela ezarri behar direla: “interes orokorreko premiazko arrazoietan oinarrituta eta, 
nolanahi ere, ez dutela diskriminatzaileak izan behar, eta bai, proportzionatuak, argiak 
eta zalantzarik gabeak, objektiboak, aldez aurretik argitaratuak, aurreikusteko 
modukoak, gardenak eta eskuragarriak”.  

13. Era berean, 54. artikuluak, salmenta ibiltariari eta haren udal-erregulazioari 
buruzkoak, adierazten du udalei dagokiela beren udal-mugarteetan salmenta ibiltaria 
gauzatzeko baimenak ematea, eta, eskuragarri dauden baimenen kopurua mugatua izan 
daitekeenez, hautagai posibleen artean hautatzeko prozedurak gardentasuna eta 
inpartzialtasuna bermatu beharko dituela, eta, zehazki, prozesuaren hasieraren, 
garapenaren eta amaieraren publizitate egokia. 

Baimenak ez du berritze automatikorako prozedurarik izango eta ez dio jarduera uzten 
duen emaileri nahiz berari bereziki lotuta dauden pertsonei beste inolako abantailarik 
ekarriko”. 

14. Lege hori garatu egin zuen gerora otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretuak, 
salmenta ibiltaria edo ez egonkorra arautzen duenak. Horren 4. artikuluak 
azpimarratzen duenez, salmenta ibiltaria edo ez sedentarioa egiteko baimena emateko 
eta lanpostu hutsak betetzeko prozedura udal bakoitzak erabakiko du, betiere honako 
hauek errespetatuz: norgehiagoka-araubidea, bai eta Herri Administrazioen Ondareari 
buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 86. artikuluan eta hurrengoetan jasotako 
aurreikuspenak ere, eta zerbitzu-jardueretara oztoporik gabe iristeari eta zerbitzuetan 
oztoporik gabe jarduteari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen II. kapitulua. 
Prozedura publikoa izango da, eta irizpide argi, erraz, objektibo eta aurreikusgarrien 
arabera izapidetuko da. Prozedura ebaztean, baimenaren baldintzak finkatuko dira, 
beharrezkoak, proportzionalak eta ez-diskriminatzaileak izango direnak. 

15. Horrekin bat etorrita, Merkatu Batasuna Bermatzeko 2013ko Legeak (MBBL) jasota 
dauka operadore ekonomiko guztien kokatzeko askatasuna eta zirkulatzeko askatasuna, 
Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziarekin bat etorriz, premiaren, 
proportzionaltasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioetan oinarrituta.  
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16. Bestalde, Merkataritza Jardueraren maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen 16. artikuluak 
aurreikusten du udalek badutela ahalmena kalez kaleko salmenta arautzeko, beren udal-
mugarteetan. Araudian lekuak, salmentarik gabeko perimetroak, aldizkakotasuna, 
ordutegia eta baimendutako produktuak zehaztuko dira, bai eta baldintzak ere, honako 
hauek azpimarratuta: “Noizean behingo merkatuetan jarriko diren saltokiak hautatzeko 
prozedura udal bakoitzak zehaztu behar du, betiere lehia-araudia eta gardentasunaren, 
inpartzialtasunaren, diskriminazio ezaren eta publikotasunaren irizpideak errespetatuz.”  

17. Sopuertako udalerrian, ekitaldi hau arautzen duen udal-araudia honako hauek 
osatzen dute: Sopuertako Salmenta Ibiltaria Arautzen duen Udal Ordenantzak eta 
2023ko urtarrilaren 16an Sopuertako Txerriki Azokarako emandako noizbehinkako 
salmenta-postuen esleipenerako eta funtzionamendurako Oinarri Arautzaileek. 

18. Aurkaratu aurreko errekerimendu hau egitea arrazoitzen duten oinarriek berek 
zehaztuta daukate -laugarren oinarriaren hasieran-, lanpostu desberdinen parte 
hartzeko baimenak lehia-araubidekoak izango direla. Gaineratzen dutenez, parte 
hartzeko eskaeren kopurua erakusketako eta/edo salmentako postuen kopurua 
handiagoa bada erakundeak eskainitako txosna kopurua baino, parte hartzeko udal-
baimenak ematekotan... lortutako puntuazioaren arabera emango dira, honako 
balorazio-irizpide hauen arabera: 

19. Hala ere, ez dakigu, hasiera batean, zer baldintza objektibok eragin dezaketen 
postuen “gehiegizko” kopuru hori; izan ere, oinarriek adierazten dute postu kopurua 
BBKk jarritako stand kopuruaren araberakoa izango dela, eta ez dakigu banku-fundazio 
horrek zer irizpide darabiltzan horretarako, ez eta Udalarekin horri buruzko akordioren 
bat ote daukan, edo azoka egiteko espazio mugatuaren definiziorik. 

20. Txosnei dagokienez, aldiz, oinarriek zehatz mugatzen dute partaidetza: “gehienez 6 
txosna, egitura propioa duten txosna muntatzeko esleitutako espazioetan banatuta”  

IV. AURRETIAZKO ERREKERIMENDUAREN XEDEA 

21. Errekerimendu honen xedea da txosnak hautatzeko irizpidea kentzea, zehazki, 
2023ko urtarrilaren 16ko oinarrietako laugarren oinarriko 2. ataletik (Txosnak). Hauek 
dira oinarri horiek: 2023. URTEKO SOPUERTAKO TXERRIKI AZOKARAKO EMANDAKO 
NOIZBEHINKAKO SALMENTA-POSTUEN ESLEIPENERAKO ETA FUNTZIONAMENDURAKO 
OINARRI ARAUTZAILEAK. 

Aipatutako arauak (laugarren oinarria) irizpide hauek zehazten ditu: 
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2.- TXOSNAK 
Honako hauek baloratuko dira, puntuak emanda (gehienetik gutxienera): 
1. Euskal Herriko ekoizleei, gehienez ere 10 puntu, honela: 
  Enkarterrietako udalerriak: 10 puntu. 
  Bizkaiko gainerako udalerriak 5 puntu. 
  Euskal Herriko gainerako udalerriak: 2 puntu. 

 

2. Txerriki-azokaren aurreko edizioetan parte hartu duten txosnei, gehienez ere 8 puntu. 
 Azken 5 edizioetan jarraian parte hartu dutenei 5 puntu.    
Azken 3 edizioetan jarraian parte hartu dutenei 3 puntu. 
3. Kalitate-marken babespeko produktuak aurkezten dituzten txosnei, gehienez 6 puntu: 
  Bizkaiko Txakolina jatorrizko deitura: 2 puntu. 
  Euskal Sagardoa jatorrizko deitura: 2 puntu.   
Eusko Label: 2 puntu. 
2 edo gehiagoren artean berdinketa badago, postuak zozketa bidez esleituko dira. 

22. 2. ataleko balorazio-irizpide horiek (txosnak) ez dira sartzen oinarri horien 1. atalean 
(txerrikien, nekazaritzako elikagaien eta artisautzako produktuen erakusketa eta 
salmentarako postuak), eta ez dira ageri Sopuertako Salmenta Ibiltaria Arautzen duen 
Udal Ordenantzaren 8.3 artikuluan aurreikusitako hautaketarako balorazio-irizpideetan 
ere. Ordenantza hori Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 7ko 7/1985 
Legearen (TAOL) 25.2.i) artikuluaren arabera eman zen.  

 

Are gehiago, Sopuertako Udal Ordenantzaren 8.3 artikuluaren bosgarren puntuan 
honako balorazio-irizpide hau jasotzen da berariaz:   

Eskatzailearen esperientzia eta profesionaltasuna, salmenta ibiltariaren jarduera-eremua 
edozein dela ere, merkataritza-jarduera behar bezala egin duela egiaztatzen duena.   

Hau da, laugarren oinarriak Udal Ordenantzan adierazitako irizpideen kontrara arautzen 
du kontua.  

23. Horregatik guztiagatik, LEAren ustez, Sopuertako Azokaren aurreko edizioetan parte 
hartu duten eskatzaileei gehienez 8 puntu esleitzeko irizpidea oinarrietatik 
aldatu/kendu behar da.  

24. Balorazio-irizpide horrek esan nahi du ezen, aurreko parte-hartze hori gertatu ahal 
izateko, eskatzaileek orain aztertzen ari garen Oinarri ia berdinak izango lituzketela, eta, 
beraz, gaindu ezinezkoa dela irizpide diskriminatzailea. Beraz, murrizketa 
diskriminatzailea bihurtuko litzateke, inondik ez dena beharrezkoa eskatzaileen 
esperientzia edo kaudimena egiaztatzeko, eta, gainera, argi eta garbi neurriz kanpokoa; 
are gehiago Laugarren Oinarriaren 2. ataleko 1. puntuan jasotzen den lurralde-
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irizpidearekin konbinatuta, izan ere, eskatzaile hurbilenei eta beteranoei gehienez 18 
puntu emango litzaizkieke, lor litezkeen 24 puntuetatik. 

25. Era berean, nahitaez aipatu behar dira Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi 
Nagusiaren 2019ko urriaren 10eko epaia (720/2019 errekurtso-zenbakia) eta 2020ko 
urtarrilaren 31ko (949/2019 errekurtso-zenbakia) epaia. Horietan gogorarazten da 
lanpostu ibiltarien esleipenak egiteko, lehia-konkurrentzia, diskriminaziorik eza eta 
lizitatzaileen arteko tratu-berdintasunaren printzipioak aplikatu behar direla, eta lehia 
librea babestu behar dela.   

26. Azkenik, ildo beretik doa LEAren 240- PROM 2018 Txostena. Bertan baieztatzen 
denez, bertan deskribatutako udal-jarduera batzuk arbitrariotasuna eragiten dute, eta 
erakusten du udal batzuek baliabide desberdinak erabiltzen dituztela parte hartu nahi 
duten eta udalerrikoak ez diren operadore ekonomikoei azokan parte hartzen ez uzteko, 
edo urrunago daudenei, edo, besterik gabe, hautatzaileen gustuko ez direnei.  

Noizbehinkako merkatuetan parte-hartzaileak hautatzeko irizpide ugari sortzea ez dator 
bat parte-hartzaileak hautatzeko araudian ezarritako sinpletasun-, gardentasun- eta 
aurresagarritasun-irizpideekin, eta, batzuetan, bidegabe erabiltzen dira 
diskriminaziozko hautaketak ezkutatzeko, udalerriko ekoizlearen mesedetan, edo 
harreman egokienak dituenaren mesedetan.   
 

Baimenaren legezko oinarri bakarra jabari publikoko lurzoruaren okupazioa da, mugatua 
denez, eta udalek, tokiko produktuak sustatu nahi badituzte ere, ezin dute horretarako 
parte hartu nahi duten operadore ekonomikoen hautaketa diskriminatzailea egin, haien 
egoitza edo helbidea dela eta. 

V. ERABAKIA 

27. Azaldutakoagatik, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 
Legearen 10.i) artikuluan xedatutakoaren arabera, lege horren 3.1 eta 3.4 artikuluetan 
adierazitakoarekin lotuta, Lehiaren Euskal Agintaritzak honako hau erabaki du: 

 
LEHENENGOA: Sopuertako Kontzejuko Udalari aldez aurretik errekerimendua egitea, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legearen 44. artikuluan aurreikusitakoaren babesean, martxoaren 5ean egitekoa den 
txerriki-azokara arautzeko 2023ko urtarrilaren 16an emandako oinarrietako laugarrena 
lehenbailehen aldatzea, eta lehia askea mugatzen duten alderdiak ezabatzeko, 
errekerimendu honetan emandako arrazoietan oinarrituta. Hauexek dira oinarriak: 2023 
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URTEKO SOPUERTAKO TXERRIKI AZOKARAKO EMANDAKO NOIZBEHINKAKO SALMENTA-
POSTUEN ESLEIPENERAKO ETA FUNTZIONAMENDURAKO OINARRI ARAUTZAILEEN.   
 
BIGARRENA: Errekerimendua ezesten bada, espresuki edo ustez, administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioan administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea 2023ko urtarrilaren 
16kan emandako oinarrien aurka. Zehazki: 2023 URTEKO SOPUERTAKO TXERRIKI 
AZOKARAKO EMANDAKO NOIZBEHINKAKO SALMENTA-POSTUEN ESLEIPENERAKO ETA 
FUNTZIONAMENDURAKO OINARRI ARAUTZAILEAK. 
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