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1. LIZENTZIARIK GABEKO SALMENTA IBILTARIARI
DAGOKIONEZ POLIZIAK IZANDAKO JARDUERA

Azkenaldi honetan erakunde honen aurrean kexak eragin dituen gai bat, salmenta
ibiltaria legezko lizentziarik gabe burutzen denean poliziak izandako jarduera izan da.

Nahiz eta ohiturik gauden eta, azoka tradizionaletan eta feria eta jai herrikoietan,
eta are gure hirietako inguru jakin batzuetan honelako merkataritza jarduerak burutzea
gauza natural bat bezala ikusten dugun, salmeta ibiltaria ez dago horretan aritzen direnen
esku, aldiz, jarduera hori arauturik dago. Horrela Merkataritza Jarduerari buruzko
maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak finkatzen ditu oinarriak, salmenta mota hau zehaztuz.
Zentzu honetan, aipatu legeko 15. artikuluak honela zehazten du salmenta ibiltariaren
kontzeptua: “salmenta ibiltaritzat joko dira ohiko edo noizbehinkako saltzaileek
merkataritza saltegi batetik kanpo, postu edo instalazio desmuntagarrietan edo
ibilgailuetan egiten dituztenak”, ondoren adieraziz “salmenta ibiltarian aritzeko
udalaren baimena beharko da, besterendu ezinezkoa eta gehienez ere urtebeterako
indarraldiarekin” eta “ezingo da salmenta mota hau burutu merkataritza guneetarako
irispideetan edo erakusleihoen aurrean”.

Halaber, Merkataritza Jaurduerari buruzko Legeak Euskal Autonomia Erkidegoan
salmenta ibiltariari buruzko arauek izan beharreko oinarrizko edukia iragartzen du bi
aurre baldintza jarriz: bat, udalei dagokie salmenta ibiltariaren jarduera antolatzea bere
lurralde esparruaren barruan, legeak berak ezartzen dituen irizpideei jarraiki; eta bi,
udalak jarduera hori galeraztera beharturik daude, udalak berak salmenta ibiltaria arauturik
ez duen bitartean.

Merkataritza Jarduerari buruzko Legeak zehaztutako esparruari jarraituz, hemengo
udalak beren udal esparru barruan merkataritza jarduera mota hau arautu edo haren
antolaketa legearen baldintzetara egokitu izan dute.

Gomendio honen lehenengo lerroetan aurreratu dugunez, bere funtsa agintearen
arduradunek salmenta ibiltariaren zaintza eta kontrol eginkizuna nola burutzen duten
aztertzean datza. Beraz, ez gara hasiko merkatarien eta saltzaile ibiltarien artean sortzen
diren berariazko arazoak edo bat eta besteen legezko interesen defentsa aztertzen. Hala
eta guztiz ere, ezin dugu ahaztu arazo horiek hor daudela, eta udalaren nahiz poliziaren
jarduera bera baldintzatzen dutela.

Merkataritza establezimendu batetik kanpo burutzen den salmenta jarduera, une
honetan, gizarteko sektore behartsuenetako batzuen biziraupenerako modu bat da.
Gehienetan, baliabide ekonomiko gutxiko pertsonak edo Autonomia Erkidegoan egoteko
eskubidea behar bezala finkaturik gabe duten inmigranteak.

Hala ere, aipatu dugunez, salmenta ibiltaria burutzeko ezinbestekoa da hortan ari
den pertsonak udalaren baimena edukitzea, nahiz aldizka egiten den azoka batean aritu
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nahiz bide publikoan muntatu daitekeen saltoki batean edo ibilgailu batean aritu, eta,
baita ere, merkaturatzen dituen produktuei buruzko berariazko araudiek eskatzen dituzten
osasun eta higiene arloko baldintzak betetzea.

Ezinbestekoa da baimena eskatzen duena Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan
alta emana egotea eta ordainketan egunean egotea, eta, gainera, Gizarte Segurantzako
dagokion sailean alta emana eta ordainketan egunean egon beharko du. Horrek batzuei
ezinezko egiten die jardueran legez aritzea, hemen egoteko eta lanean aritzeko behar
diren baimenak ez dituztelako, eta baliabide urriak dituzten beste batzuei zaildu egiten
die. Baina ezin dugu ahaztu, arauak babestu nahi duen helburu nagusietako bat
kontsumitzaileen eskubideak ziurtatzea dela.

Halaber, salmenta ibiltariaren jarduera baimendua burutzeko ezinbestekoa da
eskaera egileak, tokiko jabetza publikoa beretzat bakarrik ibiltzeagatik edo haren erabilera
berezia egiteagatik, ordaindu beharreko prezio publikoa ordaintzea dagokion udal
erakundeari.

Baimena ematearekin ez da amaitzen udalaren zeregina, aldiz, baimena eman
ondoren baimena eman duen administrazio organoa beharturik dago jarduera hori
baimenean ezarritako mugen barruan eman dadin zaintzera, hala nola jarduera hori
Ordenantzan ezarritako baldintza eta betekizun guztien arabera gauzatu dadin zaintzera.

Zaintza eta kontrol hori Merkataritza Jarduerari buruzko Legeak, zentzuzkoa denez,
salmenta mota hau onartzen duten udalen gain uzten du. Zehazki, 19. artikuluak dio:
“salmenta ibiltariari dagokionez, udalei dagokie higieneari, osasunari eta
segurtasunari buruzko arauak eta merkataritza jarduera horren antolamenduari
buruzko arauak betetzen direla ziurtatzea, hala nola urraketa arin eta larriak
kontrolatu eta zigortzea, beste administrazio publiko batzuei atxikitako eskumenen
kalterik gabe”. Orokorrean, Merkataritza Jarduerari buruzko Legeak adierazitakoaren
oso antzera, dagozkion udal ordenantzetan biltzen dira udalek zehapen eta kontrol arloan
dituzten eskumenak.

Egiteko horiek, nolanahi ere, aginte esparru zabal bat barnebiltzen dute. Horrela,
udal agintariek, gehienetan udaltzainek, produktuak, jarduerak eta instalazioak ikuskatu
ahal izango dituzte, eta egiteko hori betetzeko beharrezko gertatzen den informazioa
eta agiriak eskatuko dizkiote salmenta ibiltaria burutzen dutenei. Are gehiago,
ordenantzetan, udal jardueraren eraginkortasuna ziurtatzeko xedez, udal agintariei
laguntzeko betebeharra ezartzen diete saltzaileei, eta betebehar hori ez betetzea urraketa
larritzat jo daiteke.

Hain zuzen ere, eskumen horiek betetzeko eran somatu dira arazoak, zehazkiago
esateko, zaintza eskumen horiek betetzerakoan udal agintariek, kautelazko neurri gisa,
salmentarako gaiak berak gordetzea erabakitzen dutenean.

Merkataritza Jarduerari buruzko Legeak (44. art.) adierazten duenez, neurri horren
helburua zehapenerako espedientean eman daitekeen ebazpenaren eraginkortasuna
ziurtatzea da. Kasu horretan, espedienteari ekitea erabakitzen duen aginteak salmenta
gaiak kautelaz berak gordetzea erabaki dezake, betiere salgaiak faltsifikatuak,
iruzurrezkoak edo identifikatu gabeak badira edo merkaturatzeko ezarritako gutxieneko
baldintzak betetzen ez badituzte. Baina, behin-behineko neurria hartu ahal izateko modu
arrazoituan erabaki beharko da eta aldez aurretik interesatuari entzunez.

Beraz, Legeak adierazten du kautelazko neurri hau noiz hartu ahal izango den:
- salgai faltsifikatuak direnean
- iruzurrezko salgaiak direnean
- identifikatu gabeko salgaiak direnean
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- merkaturatzeko ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten salgaiak
direnean.
Nolanahi ere, azken kasu honetan, Merkataritza Jarduerari buruzko Legeak

salmentarako eskaintzen den produktuaren arautegi teknikoak edo hura etiketatzeko
arauek adierazitakora igortzen dute.

Hemen saltzaileen eta udal agintariaren eskuhartzearen arteko ezadostasuna ageri
da, zeren gaiak atzemate hori behar adinako arrazoirik gabe edo, gutxienez, neurria
oinarritzen duen arrazoi zehatza zein den adierazi gabe egiten dela salatzen baitute.
Horrela, batzutan salgaia bereganatzen dute eta beste batzutan ez, nahiz eta gai bereko
salmenta izan. Nolanahi ere, gehien egiten den kexak dioenez, gehienetan, saltzaileak
udal horretan salmenta ibiltarian aritzeko baimenik ez duela ikusi ondoren ekiten zaio
salgaiak kentzeari. Honek esan nahi du gaiak kautelaz hartze hori Merkataritza Jarduerari
buruzko Legeak eta ordenantzek adierazitako arrazoi eta prozeduratik kanpo ematen
dela.

Gure iritziz, indarreango legeriaren arabera ez dirudi oso egokia denik agintearen
irizpidearen esku uztea edo udaltzainen gain jartzea, gizabidezko arrazoiak kontuan
izanik, salgai horiek salmenta ibiltaria burutzen duen pertsonaren biziraupenerako
beharrezkoak diren ala ez erabaki beharra.

Gainera, ez da batere pozgarria gertatzen salgaiak hartu eta gordetzeko eta salmenta
ibiltarian udal baimenik gabe jardutea zigortzeko espedienteari ekiteko erabakiak ere ez
ezertarako ohartaraztea salgaiak kautelaz hartzeko arrazoiak, eta salatuak salmenta
ibiltaria burutzeko behar zen baimenik ez erakutsi izana besterik ez aipatzea.

Dekomisoa noiz eta nola egin behar den zehazten duten udal ordenantzak izanik,
eragindakoek salatzen duten irizpide hutsune hori saihestu beharreko zerbait dela iruditzen
zaigu.

Salgaiak kautelaz atzemateko erabakia udaltzainen esku geratzen bada, jarduera
mota honen ardura duten udaltzainek prestakuntza berezi bat beharko lukete honi buruz,
kontsumitzailearen eskubideak noiz kaltetzen diren erabaki eta dekomisoa berme guztiekin
egin dezaten, eta horrek, besteak beste, neurri hori zergatik hartu zen adieraztea eskatzen
du.

Zentzuzkoa denez, jarduera horiek agiriren batean jaso beharko lirateke,
salaketarekin egin ohi den bezalaxe, eta, beraz, zehazki identifikatu beharko litzateke
kautelaz hartutako salgaia, kopurua, marka -izanez gero-, eguna, ordua, lekua, neurriaren
zergatia, erabakia hartu duen udaltzain edo ikuskatzailea, salgaia kendu zaion saltzailea,
gaiak non gorde diren eta agerliarraren nahiz dekomisoaren arduradunaren sinadura.
Halaber, eragindako pertsonari akta honen kopia bat eman beharko litzaioke,
salaketarekin egiten den bezalaxe.

Udal erakundeek dekomiso akten eredu normalizatuak dituzte. Baina, horiek ez
direla beti betetzen kritikatzen dute saltzaileek, eta horrek izugarri zailtzen du salgaiak
itzultzea, behar bezalako baimenik gabe salmenta ibiltarian aritzeagatik osatutako zehapen
espedientearen ondoriozko ebazpenean ez denean, zehapen erantsi gisa, hasiera baten
kautelaz hartutako salgaien dekomisoa erabakitzen.

Dekomisoa, zehapen gisa, lehen adierazi dugunez, salgaiak faltsifikatuak,
iruzurrezkoak edo identifikatu gabeak direnean edo haiek merkaturatzeko ezarritako
gutxieneko baldintzak betetzen ez dituztenean bakarrik erabaki daiteke espedientearen
ebazpenean.

Guztientzat eredu bihurtzeko inolako asmorik gabe, egoki deritzogu Gasteizen
Eguberrietako kanpainan burutu den lankidetza esperientzia aipatzea. Hiri honetan,
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salmenta ibiltariaren jarduerari buruzko ikuskatze eta exekuzio lanak elkarren artean
burutu dituzte Osasun eta Kontsumorako Udal Departamentuak (DEMSAC) eta Hiritarren
Segurtasunerako Zerbitzuak. Lankidetza horren ondorioz bi departamentuetan atxikitako
hainbat udal funtzionarik egiaztatu dute salgaien jatorria eta kalitatea, eta salgaiak kautelaz
atzeman dituzte, iruzurra zegoela edo pertsonak edo ondasunak kaltetzeko arriskua
zegoela uste izateko arrazoizko zantzuak somatzen zirenean. Nolanahi ere, azpimarratu
beharra dago erabaki hori DEMSACeko ikuskatzaileek hartu dutela, eta horiek beraiek
bete dituztela dekomisoaren aktak.

Kontuan izan behar dugu salgaiak kautelaz atzemateak jabetza kentzea esan nahi
duela, eta jabetza pribatuaren eskubidea Konstituzioaren 33. artikuluak eta Kode Zibileko
348. eta 349. artikuluek aldarrikatu eta bermatzen dutela. Beraz, administrazioek
egiaztatu egin beharko dute kontsumitzaileen interesen babesak arrazoitzen duela
hartutako erabakia. Baina, gomendio honetan behin eta berriz esan dugunez, Merkataritza
Jarduerari buruzko Legeak ezartzen du dekomisoa zein kasutan eta nola erabaki behar
den.

Ondorioak:

1. Saltzaileei alferrikako kalteak eragitea saihesteko, udal aginteak begirunez jokatu
beharko du salgaiak kautelaz atzematea zein kasutan eta ze prozedura bidez erabakitzen
den ezartzen duten arauekiko.

2. Kautelazko neurriak hartzeko baldintzak betetzen direnean soilik ekingo dio
udal aginteak dekomisoari. Betiere, erabaki hori salatuaren aldeko berme guztiekien
hartu beharko da eta era arrazoituan, zeren arrazoitze zuzenik ez egiteak, batetik,
eragindako pertsonaren defentsa aukerak murrizten baititu eta, bestetik, administrazio
jarduera nahiko arrazoirik gabea izan denaren kutsua eransten baitio.

3. Ezin dugu ahaztu arauzko udal baimenik gabe salmenta ibiltarian aritzea, berez,
urraketa larri bezala zehatu daitekeen jokabidea dela. Baina zehapena ezin da besterik
gabe ezarri, baizik eta zehapenerako ezarritako prozedura jarraituz salaketa behar bezala
izapidatu ondoren eta, betiere, salatuari entzunaz, bere defentsarako arrazoiak eta frogak
proposatu eta aurkezteko aukera emanez.

4. Faltsifikatuak edo iruzur bidezkoak diren salgaiak edo merkaturatzeko ezarritako
gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten salgaiak dekomisatzea, zehapen erantsi gisa,
zehapen prozeduran zehar frogatutakoaren ondorioz erabaki beharko da beti.


