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Arartekoaren 2016R-1099-15 Ebazpena, 2016ko apirilaren 21ekoa. Ebazpen 

honen bidez, Erandioko Udalari gomendatzen diogu asteko azoka txikietako 

postuak esleitu ditzala indarrean dagoen legeriari jarraiki.  

 

 

Aurrekariak 

 

1. Ofiziozko espedientea izapidetu dugu Erandioko Udaleko asteko azoka txikian 

hutsik dauden postuak esleitzeari buruzko egoera zein den jakiteko asmoz. 

 

Jarduketa honen aurrekari gisa, nabarmendu behar dugu, 2012. urtean, kexa 

bat izapidetu genuela (1401/2012/29), Erandioko Udaleko asteko azoka 

txikian jartzen diren postu hutsak esleitzen ez zirelako arrazoiei buruzkoa.  

 

Gainera, une hartan antzeman genuenez, kalez kaleko salmenta arautzen 

zuen indarreko ordenantza ez zegoen egokituta arlo hori erregulatzen duen 

indarreko araudiaren arabera. Hain zuzen ere, honako arau hauez dihardugu: 

 

 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, Zerbitzuen Eskuragarritasun eta 

Erabilera askatasunari buruzkoa. Lege horrek antolamendu juridikoan 

txertatu zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko 

abenduaren 12ko 2006/123/EE Zuzentaraua, barruko merkatuko 

zerbitzuei buruzkoa (Zerbitzuen Zuzentaraua). 

 199/2010 Errege Dekretua, otsailaren 26koa, kalez kaleko salmentan 

edo salmenta ibiltarian aritzeko jarduera arautzen duena. 

 

Erandioko Udalak gure informazio eskariari erantzun zion, baina argudiatu 

zuen, egiatan, kalez kaleko salmentari buruzko ordenantza eraberritu behar 

zutela; guztiaz ere, haien esanetan, egin beharreko aldaketa egin nahi zuten 

udal araudiaren berrantolamendu global eta integralagoaren eremuaren 

baitan, merkataritzako jarduerari hertsiki lotutako esparruetan, eta hortaz, 

zeregin xehea eta arduratsua izanik, Erandioko Udalak denbora luzeagoa 

beharko zuela egokitzapena egiteko. 

 

Gainera, udalaren iritziz, egoera aztertzeko eta legearen arabera egokitzeko 

atazak egiten ziren artean, Txikizkako Merkataritzaren Antolamendua 

Zerbitzuen Zuzentarauaren arabera egokitzeko martxoaren 1eko 1/2010 

Legea argitaratu ondoren, ezinezkoa zen posturen esleipenik ematea 

aldizkako azoketan, baina bai luzatu ahal ziren ordura arte emandako 

baimenak (Legearen lehenengo xedapen iragankorra). 

 

Orduko horretan, Arartekoaren erakundeak Erandioko Udalari ohartarazi zion 

lehendik emandako baimenen luzapenaren muga, batetik, inbertsioak 

amortizatzeko epea izan behar zela, eta bestetik, inbertitutako kapitalen 

bidezko ordainketaren zenbatespena, nolanahi ere, Herri Administrazioen 
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Ondareari buruzko 33/2003 Legearen 92.3 artikuluak ezarritako lau urteko 

muga aintzat hartuta. 

 

2. Handik hona denbora luzea igaro dela eta, Arartekok bidezkotzat jo du berriro 

galdetzea Erandioko Udalak zein egoeratan daukan gaur egun kalez kaleko 

salmentari buruzko ordenantzaren egokitzapena Zerbitzuen Zuzentarauaren 

arabera. Bestalde, erakunde honek jakin nahiko luke egungo egoera zein den, 

dauden postu, postu hutsen, azken luzapen, jendaurreko deialdi eta abarri 

dagokienez. 

 

3. Erandioko Udalak erantzun dio erakunde honetatik bidalitako eskariari, eta 

hainbat argibide eman ditu handik hona arlo honetan egindakoen inguruan. 

Horrez gain, gogoeta batzuk bidali ditu legezkotasuna nola interpretatu behar 

den, sasoia zenean berritu ziren indarreko baimenen ondoreetarako. 

 

Nolanahi ere den, udalak bidalitako informazioa kontuan harturik, Erandion 

egiten den kalez kaleko salmentaren edo salmenta ibiltariari buruzko 

laburpena emate aldera, esan daiteke Alkatetzaren 93/13 Dekretua dela bide, 

ondokoa erabaki zela: 

 

- Altzaga eta Astrabuduko salmenta ibiltariko asteko azoketan hutsik 

dauden postuak esleitzeko prozeduren deialdia bertan behera uztea, harik 

eta “arlo horretako udal ordenantza onartzen eta indarreko legeriaren 

araberako egokitzapena egiten den arte” (indarrean dagoen ordenantza 

1995eko abenduaren 26ko Bizkaiko aldizkari Ofizialean argitaratutakoa 

da). 

- 2012. urtean berritutako baimenak atzera berritzeko eskabideak 

aurkezteko epea zabaltzea. 

 

115 baimen berritu ziren Altzagako azokan eta beste 16 Astrabudukoan, lau 

urterako epean, hots, 2016ko abenduaren 31 arte. Beraz, 2010, 2011 eta 

2012ko ekitaldietan hitzartutako luzapenei 2013 eta 2016 urteen arteko 

berritzea gehitzen badiegu, esan beharra dago, egiatan, zazpi urteko epean 

luzatu direla 2009. urtean indarrean zeuden baimenak. 

 

4. Eskura ditugun aurrekarietan, Erandioko Udalak 2012ko irailaren 24an 

emandako erantzuna dela eta, esan behar da 2009ko abendutik ez dela 

salmenta ibiltariko baimen berririk esleitu udalaren asteko azokan aritzeko. 

Udalaren esanetan, ekitaldi hura itxi zenean, orduan mugatuta zeuden 179 

postuetatik, 162 postuk eutsi egin zioten baimenari. Sasoi hartan, baimen 

guztien % 78 berritu ohi ziren 1999. urtea baino lehen. Ondore horietarako, 

Erandioko Udalak hauxe azaldu zuen: “Desde el área competente en la 

administración de la venta ambulante municipal se consideró la problemática 

y el perjuicio hacia comerciantes de larga trayectoria, en establecer una 

suspensión del mercado hasta su reubicación, lo que hubiera supuesto un 

revés para esas familias, que pudiera haber derivado en un problema de 

categoría de orden público.” 
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Beste alde batetik, adierazi digu 2010. urteetan eta hurrengoetan ez zela 

asteko azokako postu hutsak esleitzeko deialdirik egin, dena delako urtea 

amaitu baino lehen, baimena luzatzeko edo berritzeko zabaltzen den epea 

izan ezik. Hala, 2012. urtean, urtean-urtean berritutako 126 baimen 

bazeuden, hau da, 36 baimen gutxiago zeuden 2009. urtetik 2012. urtera. 

 

 

Gogoetak 

 

1. 2010eko martxoaren 14an, otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretua hasi 

zen indarrean. Dekretu horrek kalez kaleko salmentan edo salmenta ibiltarian 

aritzeko jarduera arautzen du eta araudi hori sortu zen Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2003/123/EE 

Zuzentaraua Espainiako antolamendu juridikoan txertatzeko beharrizanaren 

ondorioz. 

 

Funtsean, araudi horrek xedatzen duenari jarraiki, kalez kaleko salmentaren 

jarduerari atxikitako baimenek iraupen mugatua izan behar dute eta udalak 

finkatu behar du kalez kaleko salmenta edo salmenta ibiltariaren jarduera 

garatzeko baimenaren iraupena, aurretiaz egindako inbertsioa eta zerbitzu 

emaileak ordaindutako kapitalen bidezko ordaina haztatu ondoren.   

 

Nolanahi ere, behin-behinekotasunez xedatu zen urtarrilaren 15eko 

7/1996 Legea aldatu zuen martxoaren 1eko 1/2010 Legea indarrean hasi 

baino lehen emandako kalez kaleko salmentan aritzeko baimenak berez 

luzatuko zirela, eta horretarako epemuga egindako inbertsioaren 

haztapenaren emaitza izango zela, 2010eko martxoaren 14tik zenbatzen 

hasita (1/2010 Legearen lehen xedapen iragankorra).  

 

Eskura dugun informazioaren arabera, Erandioko Udalak deialdiak egin ditu 

1/2010 Legea indarrean hasi baino lehen emandako baimenak berritzeko eta, 

ildo horretan, baimenak behin-behineko edo aldi baterako epe batez luzatzeko 

aukera baliatu duela ulertzen dugu. Aurrekarietan esaten denez, alde batetik, 

Erandioko Udalak luzapenak eman zituen 2010, 2011 eta 2012ko 

ekitaldietan, eta bestetik, lau urtez berritu zituen baimenak, 2013tik 2016ra 

doan aldian. Hortaz, epea aurtengo abenduaren 31n bukatuko da. 

 

Berezko luzapenaren aukera baliatzeko, ordea, Erandioko Udalak egindako 

inbertsioaren amortizazio epea zehaztu behar zuen, luzapenaren gehieneko 

epea funtsatzeko xedez. Beraz, indarraldia luzatzeko epea espedientean 

arrazoituta ez dagoenez, 2010eko martxoaren aurretik baimena zutenei berez 

berritzeko erabakia ez dator bat, hasiera batean, behintzat, Legearen 

aplikazioarekin. 

 

Gai horri dagokionez, Erandioko Udalak adierazi du oso zaila dela 

amortizazioa kalkulatzea eta, Herri Administrazioen Ondareari buruzko 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l33237
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l33237
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:l33237
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3365
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azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 92.3. artikuluaren aplikazio osagarria dela 

bide, hori ebazteko proposamenetako bat izan daitekeela baimenei 4 urteko 

gehieneko epea aplikatzea, lege horretan arautzen denez. Lege horrek 

ezarritako gehieneko apearen aplikazioak ez du berezko luzapenaren 

beharrizana egiaztatzen; izan ere, aldi baterako neurri hori hartzeko 

erabakiaren funtsa bakarrik izan daiteke 1/2010 Legea indarrean hasi aurretik 

emandako kalez kaleko salmentaren baimenei atxikitako instalazioak 

amortizaturik egon ez izana, eta horregatik, luzatu beharko ziren amortizazioa 

gauzatzeko behar besteko denboraz.    

 

2. Aurreko gogoetan azaldutakoaz gain, hau da, Erandioko Udalak ez zituela 

ezarritako epeak justifikatu baimenak berez luzatzeko epeen justifikazioa 

aginduzkoa izan arren, esan beharra dago udalak darabilen premisa, hots, 

1/2010 Legea indarrean hasi zenean, baimenak indarrean zeudela dioen 

baieztapena, aztertu behar dela.  

 

Erandioko Udalean kalez kaleko salmenta arautzen duen ordenantzak (BAO, 

244 zk., 1995eko abenduaren 26koa), oraindik ere eguneratu ez denak, 

ondokoa xedatzen du 25. artikuluan: baimenek urteko indarraldia dute eta, 

hortaz, baimena ematen den urteko abenduaren 31n amaitzen da. Aldizkako 

azoketan aritzeko baimenek urteko indarraldia izango dute eta urtean urteko 

urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean izapidetuko dira. Ordenantzak 

dioenari jarraiki, beraz, baimenen indarraldia dena delako urteko abenduaren 

31n amaitzen da, eta baimena emandako epea amaitzen denean iraungitzen 

da (26 a) artikulua). 

 

Ordenantza horren 25. artikuluaren 5. atalak dioenez, izaera orokorrez, kalez 

kaleko salmentari atxikitako baimenak emateko, aginduzko agiriak aurkeztu 

behar dira horretarako ezarritako epearen barruan. Hala eta guztiz ere, ez 

manu horretatik, ez araudian ageri diren gainerako artikuluetatik, 

ondorioztatu daiteke aurreko urtean amaitutako baimenek lehentasuna 

dutenik edo berez luzatzeko eskubidea dutenik.   

 

Beste alde batetik, ondore horietarako, aintzat hartu behar dugu azaroaren 

23ko 17/2009 Legeak, zerbitzuen eskuragarritasun eta erabilera askatasunari 

buruzkoak, dakarren arauzko esparru orokorra. Lege horrek Zerbitzuen 

Zuzentaraua txertatzen du gure zuzenbidean, eta haren xedapen 

iragankorrean araubide iragankorra, honakoa xedatzen da:  

 

“1. Los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán por la normativa 

vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Si la tramitación y 

resolución se produce a partir del 28 de diciembre de 2009 y la normativa 

de aplicación incluye requisitos prohibidos según el artículo 10 de esta Ley, 

éstos no se tendrán en cuenta por el órgano competente. No obstante, el 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
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interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y 

optar por la aplicación de la nueva normativa.” 

Beste alde batetik, Legearen 10. artikuluak, beste debeku batzuen artean, 

xedatzen du baimena emateko ondoko betebeharra bete behar dela: “de 

haber ejercido previamente la actividad durante un período determinado en 

dicho territorio”.  

 

Aztergai darabilgun kasuan, eskura dugun informazioaren arabera, Erandioko 

Udalak soilik onartu ditu 2010eko ekitaldian emandako eta luzatutako 

baimenak; ez die aukerarik eman, beraz, 2009. urtearen aurretik baimena 

eskatuta zuten interesdunei. Erandioko Udalaren esanetan, eskabide berririk 

ez izapidetzeko arrazoi nagusia izan da asteko azoka nagusia egiten deneko 

lekuan hirigintza garapena gauzatu behar zela, baina jarduketa hori ez dela 

oraindik gauzatu eta, horregatik, une horretan ez zela komenigarria okupazioa 

handitzea, ustez, espazio publikoaren azalera erabilgarria gerora murriztuko 

zelako. Dena dela, Erandioko Udalak emandako arrazoiak ez du bidezkotzen 

erabilgarri zegoen espazioa baimena aurretiaz zeukaten zerbitzu emaileen 

artean bakar-bakarrik banatu izana. 

 

3. Kalez kaleko salmentan edo salmenta ibiltarian aritzeko baimenen edo 

emakiden epeari dagokionez, 199/2010 Errege Dekretuaren 4. artikuluak 

xedatutakoa aintzat hartu behar dugu. Artikulu horrek hautaketa prozeduraz 

dihardu. Hala, bada, artikulu horretan esaten denari jarraiki, udalak berak 

zehaztuko du prozedura, baina, edonola ere, norgehiagokaren araubideari 

jaramon egin beharko dio, bai eta 33/2003 Legearen 86. artikuluan eta 

hurrengoetan xedatzen direnei ere. Beraz, aipatutako artikuluek zuzeneko 

aplikazioa dute kalez kaleko salmentan aritzeko inguruabarretan, eta ez dira, 

bakar-bakarrik, zuzenbide osagarri gisakotzat hartu behar.     

 

Ondore horietarako, 86.2 artikuluak ondokoa ezartzen du: okupazioa 

instalazio desmuntagarrien bidez egiten denean, jabari publikoko ondasunen 

aprobetxamendu bereziak eta horien erabilera pribatiboak baimena beharko 

dute edo, aprobetxamenduaren edo erabileraren iraupena lau urtetik gorakoa 

bada, emakida beharko dute.  

 

Aurrekoan oinarrituta, ulertzen dugu baimen bidezko salmenta ibiltarian 

aritzeko jarduerak ezin duela lau urtetik gorako muga gainditu; izan ere, 

aprobetxamenduaren iraupena luzeagoa bada, instalazioetan egindako 

inbertsioa amortizatzeko aldien ondorioz edo beste inguruabar batzuen 

ondorioz (alderdi horiek guztiak behar bezala arrazoitu beharko dira 

espedientean), emakida beharko da jarduera baimentzeko. 

 

4. Nolanahi ere, Erandioko Udalak lehentasunezkotzat jo du kalez kaleko 

salmenta arautzen duen ordenantza eraberritzea, ordenantza horren edukia 

Txikizkako Merkataritzaren Antolamenduari buruzko urtarrilaren 15eko 
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7/1996 Legea aldarazi zuen martxoaren 1eko 1/2010 Legeak eta hura 

garatzen duen eta kalez kaleko salmentan edo salmenta ibiltarian jarduteko 

modua arautzen duen otsailaren 26ko 199/2010 Errege Dekretuak xedatzen 

dutenaren arabera eguneratzeko.     

 

Urtearen barruan zein sasoitan gauden ikusirik eta emandako baimenen 

amaiera 2016ko abenduaren 31n izango dela kontuan harturik, egiatan, 

lehentasunezkoa da udal ordenantza aurreko paragrafoan aipatutako 

araudiaren arabera egokitzea.  

 

Legezko ingurumari horretan eta 2012ko otsailaren 1eko Gomendioan1
 

adierazi genuen bezala, “Zerbitzuen Zuzentaraua” deritzon araudi horren 

araberako egokitzapenean antzemandako joerak eta jardunbideak ikusita, 

gogorarazi behar dugu udala behartuta dagoela, udalaren ordenantza egokia 

dela bide, honako printzipio orokor eta xedapen hauei men egitera: 

 

 Zerbitzu emaileen establezimendua ezartzeko askatasuna2. Horri jarraiki, 

ondokoak debekatzen dira berariaz: 

 

- Establezimendua agintari eskumendunaren lurraldean egoteari edo 

ez egoteari zuzenean edo zeharka lotutako eskakizun 

diskriminatzaileak ezartzea (bereziki, zerbitzu emailearen edo 

langileen egoitza betekizuna). 

- Lanbideen erregistro edo elkargoetan inskribatuta egotea. 

- Lehiakideek zuzenean edo zeharka parte hartzea, bai eta aholku 

organoen baitan ere, emakidak emateko prozeduretan. 

 

 Udalak zehaztuko ditu kalez kaleko salmentan edo salmenta ibiltarian 

aritzeko baimena emateko prozedura eta postu hutsak betetzeko 

prozedura. Nolanahi ere, norgehiagokaren araubideari jaramon egin 

beharko dio3 . 

 

• Prozedura horren bidez emandako baimenak ez du berezko luzapenik 

ekarriko eta ez dio inolako abantailarik emango postu utzi behar duen 

zerbitzu emaileari. 

 

• Okupazioa instalazio desmuntagarrien bidez egiten denean, jabari 

publikoko ondasunen aprobetxamendu bereziak eta horien erabilera 

pribatiboak baimena beharko dute edo, aprobetxamenduaren edo 

erabileraren iraupena lau urtetik gorakoa bada, emakida beharko dute4 . 

 

                                                 
1 Arartekoaren 2012ko otsailaren 1eko Ebazpena. Horren bidez, Errenteriako Udalari gomendatzen zaio Salmenta 

Ibiltaria arautzen duen Ordenantza berrikusteko. 
2 17/2009 Legearen 10. artikulua. 
3 199/2010 Errege Dekretuaren 4.1 artikulua. 
4 Herri Administrazioen Ondareari buruzko azaroaren 3ko 33/2003 Legearen 86. artikulua eta hurrengoak. 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2682_1.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254
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Horiek guztiek berebiziko aldaketa dakarkiote kalez kaleko salmentan 

aritzeko jarduerari. Izan ere, arauketa berria indarrean hasi zenetik, baimena 

prozedura jakin baten eraginpean egoteko arrazoia dugu berez mugatua den 

lurzoru publikoari edo interes publikoko beste inguruabar batzuei lotuta 

dagoela, baina, jakina denez, arauketak ezin ditu eskakizunak edo baldintzak 

ezarri garatu beharreko zerbitzuaren jardueraren edukiak mugatzeko. Hau da, 

kalez kaleko salmentan aritzeari buruzko araudiak ezin du, inola ere, 

plangintza ekonomikoko eskakizunik estali, halakoak debekatuta daudelako. 

 

Ondore horietarako, kalez kaleko salmentan aritzeko jarduera arautu duten 

ordenantzetan funtsezkoak izan diren alderdi batzuk, aurretiaz 

erabakitakoak, hala nola, produktu jakin batzuk saltzeko postuak gordetzea 

edo hornitzaile jakin batzuentzako postuak gordetzea, berrikusi beharko dira 

199/2010 Errege Dekretuak xedatutakoei jarraiki. Aipatutako dekretuaren 

zioen azalpenean, honakoa esaten da: 

 

“Si bien con carácter general las actividades de servicios de distribución 

comercial no deben estar sometidas a autorización administrativa previa, 

en lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se ha 

considerado necesario su mantenimiento así como la introducción de 

ciertas modificaciones, que a continuación se expondrán, en la medida que 

este tipo de actividad comercial requiere del uso de suelo público que debe 

conciliarse con razones imperiosas de interés general como el orden 

público, la seguridad y la salud pública.” 

 

Beste alde batetik, hauxe azaltzen du: 

 

“Adicionalmente se suprimen, con respecto a la normativa anterior, los 

requisitos de naturaleza económica y los criterios económicos de 

otorgamiento de la autorización, entre otros, aquellos que supeditaban el 

otorgamiento de la autorización a la prueba de la existencia de una 

necesidad económica o de una demanda en el mercado, o a que se 

evaluaran los efectos económicos posibles o reales de la actividad, o a que 

se hiciera una apreciación de si la actividad se ajustaba a los objetivos de 

programación económica establecidos por la autoridad competente.” 

 

Beraz, establezimendua ezartzeko askatasunaren aurkakotzat jo daitekeen 

zeinahi jardunbideri buruzko arrazoibidea zehatz-mehatz azaldu behar da 

espedientean, debekatutako neurritzat ez hartzeko. Bestalde, arrazoibide hori 

ordena publiko, segurtasun eta osasun publikoan oinarritu behar da; ez, 

ordea, jardueran ekonomikoan esku hartzeko jarduketa hustzat. Ildo 

horretan, adibide bat ematearren, udalerrian lotura sozioekonomiko berezia 

duten ekoizleentzat postuak gordetzeko egintza arrunta, hau da, lehentasuna 

ezartzea jatorri jakin bateko produktuentzat, debekatuta dago. 
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Laburbilduz, kalezko kaleko salmentan aske aritzeko jarduerari mugak ezarri 

nahi dizkion araudi berri orok behar bezala justifikatu beharko du muga 

horiek edo esku hartze hori funtsatzen direla interes orokorreko arrazoietan, 

betiere kontuan hartuta izaera ekonomikoa duten eskakizunak ezin direla 

baliatu.  Justifikazioak behar bezala egiaztatuta egon beharko du 

espedientean eta/edo arauketan bertan (esate baterako, ordenantzaren zioen 

azalpenean jorratuta). 

 

5. Nolanahi ere, berritutako baimenak 2016ko abenduaren 31n iraungiko direla 

aintzat hartuta, udalak, une horretan legezkotasunaren arabera egokitutako 

aginduzko ordenantza prest edukiko ez balu, egokitzat jotzen dituen asteko 

azoketako postuak esleitu beharko lituzke kalez kaleko salmentan edo 

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

Errege Dekretuak xedatutakoak zuzenean aplikatuta. Kalez kaleko salmentan 

edo salmenta ibiltarian aritzeko baimena emateko prozedura jendaurrekoa 

izango da eta horren izapidetzea irizpide garbi, erraz eta aurreikusgarriei 

jarraiki bideratu beharko da, betiere, norgehiagokaren araubideari men 

eginda, postua utzi behar duen zerbitzu emaileak inolako abantailarik hartu 

gabe. 

 

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

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

 

 

GOMENDIOA 

 

1. Egin beharreko legezko izapideak eginda, kalez kaleko salmenta arautzen 

duen ordenantzaren edukia Txikizkako Merkataritzaren Antolamenduari 

buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legea aldarazi zuen martxoaren 1eko 

1/2010 Legeak eta hura garatzen duen eta kalez kaleko salmentan edo 

salmenta ibiltarian jarduteko modua arautzen duen otsailaren 26ko 199/2010 

Errege Dekretuak xedatzen dutenaren arabera egokitu dezala. 

 

2. Edozelan ere, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera esleitu behar diren kalez 

kaleko salmentan edo salmenta ibiltarian aritzeko baimenak indarrean dagoen 

legeriari jarraiki izapidetu daitezela, norgehiagokaren araubideari men eginda.  


