
Hauxe da  proposamen bat  eskualde-esparruan merkatua  egiteko,  nekazaritzako elikagaien  sistema
jasangarria  modu  parte-hartzailean  eraikitzen  laguntzeko,  bereziki  nekazaritza-sektorearen
protagonismoarekin, elikadura burujabetza sustatzearen bidez, tokiko sareak sendotuz, lurraldea eta
gizartea kohesionatuz, ingurunea eta landa-eremua zainduz.

MERKATUAREN EZAUGARRIAK

1) Salmenta  zuzena  izanen  da:  ekoizleengandik  kontsumitzaileengana,  zuzenean,  bakarrik
bitartekari  bat  onartuko  da  ekoizleak  izendatuta  (adibidez:  2  edo  3  ekoizleen  elkartea
merkatura etortzeko).

2) Onartzen diren produktuak elikagai freskoak eta eraldatuak dira, nekazaritza jasangarritik eta
familiarretik datozenak, eskuz ekoiztuak eta landuak Estellerrian.
(Merindade kontzeptuari, ikuspegi zabala aplikatuko zaio, Lizarrako harreman historikoak 
udalerri eta ibar batzuekin kontuan hartuko direlarik, gaur egungo mugetatik kanpo egon 
arren).

3) Produktu horietako batzuk honako hauek dira:

 Freskoak: Barazkiak, eltzekariak, frutak, fruitu lehorrak, arrautzak, haragia...

 Landuak: Artisau kontserbak, ardoa, olioa, gaztak edo eztia beste batzuen artean.

Landuek erregistro sanitarioa edukiko dute, Arautegiak eskatzen duen bezala.

4) Hautatzen diren ekoizleek, eta jarduera egiteko Udalak jarritako posturen bat esleitzen
zaienei, konpromiso zehatza sinatu beharko dute merkatuaren arauak errespetatzeko eta
betetzeko.  Haien produktuen elikadura-seguritatearen erantzule bakarrak  izanen dira,
eta hortik etor daitekeen edozein erantzukizunetik Udala salbuetsia utziko dute.

Erantzukizun Zibileko Asegurua eduki beharko dute.

Salduko  diren  produktuak  zerrendatuko  dira  eta  merkatuaren  alde  lan  egiteko
konpromisoa hartuko dute, birsalmentarik egin gabe, ezta leia desleiala ere prezioekin,
baita merkatu guztietan presente egoteko.
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5) Parte  hartzeko  eskaerak  onartuko  dira  denboraldiko  produkzioa  bakarrik  duten
ekoizleentzat,  baita  jarduera  hiruhilabeteko  ere  egiteko  edo  produkzioa  lortzen  den
sasoirako, baldin eta lehengaiaren eza justifikatzen bada urteko gainerako sasoietan.

6) Salmenta-postuak garbi eta ordenaturik, eta prezio guztiak begien bistan, modu garbian, 
egon beharko dute.

7) Higiene-praktika  zuzenen  Gida  emanen  da,  elikagaiak  Kataluniako  merkatu  ez-
sedentarioetan  eta  ferietan  saltzeko,  parte-hartzaileek  jarduerarekin  zerikusia  duen
higieneari buruzko arautegia ezagutzen dutela bermatze aldera.

8) Udala  arduratuko  da  merkaturako  karpak  emateko,  muntaia  egiteko  orduan  Plazan
eskuragarri edukitzeko, eta saltoki zehatz bakoitzeko onuradunei hartu beharreko tokia
emateko. Zenbatuko dira, saltoki bakoitzak karpa bera erabil  dezan edizio guztietan.
Bakoitzak erabilera egokia emateko ardura hartuko du.

9) 3m x 3m neurriko karpak bi ekoizleen artean partekatu ahalko dira,  horrela eskatuz
gero, bi aldeek aldez aurretik baimena badute parte hartzeko eta lehenago informatzen
bada. 

10) Baimendutako  produkzioa  (bertakoa,  familiarra  eta  jasangarria)  etor  daiteke
nekazaritza/abeltzaintza konbentzionaletik edo ekologikotik, baina lehentasuna emanen
zaio  produkzio  ekologikoari,  horixe  baita  hoberen  egokitzen  dena  proiektuaren
xedearekin.  Ildo  horretan,  postuak  esleitzerakoan,  produkzio  jasangarrienak  hobesten
dira,  abeltzaintzan  esaterako:  artzaintza  estentsiboa,  bertako  arrazak,  pentsu
transgenikorik gabeko elikadura, etab.

11) Eraldaturiko produktuei dagokionez,  arautegi  orokorra eta  lehentasunezkoa da,  produkzio
unitatetik datorren lehengaiekin ekoiztua izatea,  noizean behin ustiategitik kanpoko jatorria
onartuko  da,  beti  ere,  berezko  produkzioa  ez  dagoenean  eta  Estellerriko  ustiategi
familiarretan eta jasangarrietan eskuratzen bada (adib. kontserbak, marmeladak).

12) Landutako elikagaiak direnean, bertako produkzioa ez badago, salbuespen gisa Merindadetik
kanpoko gaiak onartuko dira,  Batzordeak egokitzat hartzen badu, eskaintzaren aniztasuna
laguntzeko (adib. lupulua eta malta Estellerrian garagardoa egiteko).

13) Noizik behin, mugako eskualdeetako eskaerak onartu daitezke parte hartzeko, Batzordeak
baloratzen duenean merkaturako egokia dela eta Estellerrian eskaintza hori ez badago.

14) Parte  hartzeko  eskaerak  onartuko  dira  artisau  produktuak  edo  produktu  tradizionalak
saltzeko,  baliabide  natural  endogenoekin  loturik  badaude,  ikatza  bezalakoa,  irizpidea
zuzeneko salmenta izanen da, bertako produkzioa eta proiektuaren filosofiarekin bat denean.

15) Hilero eginen da, bigarren larunbatean, urte osoan barna, Foruen plazan, eta helburua da,
ekimena  sendotu  ahala,  hamabostero  edo  astero  egitea.  Jendaurreko  orduak  9:30etik
14:30era izanen dira. Muntatzeko eta kentzeko lanak merkatua baino ordubete lehenago eta
geroago eginen dira.  Irekitze ordurako ibilgailurik gabe eta dena prest  egon beharko du.
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Amaitutakoan,  esparrua  txukun  eta  zaborrik  gabe  geratuko  da.  Bakoitza  arduratuko  da
hondakinak edukiontzi hurbilenetara eramateko eta behar bezala bereizteko.

SEGIMENDUA ETA KONTROLA

16) Udalak,  Laguntza  Teknikoak  eta/edo  merkatuaren  Batzordeak,  gainbegiratuko  dute
eskuratutako  konpromisoak betetzen  direla,  bai  merkatuaren  egunean,  bai  parte  hartzeko
eskaera egitean, egiaztagiriak eskatuz edo instalazioetara bisitak eginez, beharrezkoa ikusiz
gero.

MERKATUA ARAUTZEA

17) Merkatuaren  Batzordea  izanen da arautzearen organo erantzulea.  Laguntza teknikoak eta
inplikaturik  dauden  gainerako  eragileek  eginiko  proposamenak,  Merkatuaren  Batzordean
aurkeztuko dira, eta horrek erabakiko du. Honako kide hauek osatuko dute:

-Lizarrako Udala (Merkataritza eta turismo teknikaria eta ordezkari politikoa).

-Lehen sektorea (arlo ekologikoaren eta konbentzionalaren ordezkariak, nekazaritza eta 
abeltzaintza). 

-Merkatariak, Ostalaritza: Merkatarien Elkartea.

-Turismoa: Partzuergo Turistikoa.

-Artisauak: Lizarrerriko Artisauen Kolektiboa.

-Landa Garapena: Teder-eko Zuzendaritza Batzordeko ordezkari bat.

-Elikadura Burujabetzaren aldeko mugimendua (kontsumo arduratsua, mugimendu 
agroekologikoa…).

-Interesa duen beste edozein sektore, merkatuarekin edo Merkaturatzeko Zirkuitu Laburrekin 
harreman zuzena badu.

Bilera bat hilean proposatzen da, goizez, asteazken batean, 13:00etatik 14:30era.

Erabakiak kontsentsu bidez hartuko dira, botazioetara bakarrik joko da ohiz kanpoko blokeo-
kasuetan.

Batzordearen eginkizunak:

-Teknikariekin  batera  lan  egitea  merkatuaren  diseinuan,  merkatua  martxan  jartzeko  eta
sendotzeko.

-Proposamenak  eta  dokumentuak  onestea  gobernu  organo  eskudunetara  pasatzeko,
beharrezko akordioak har ditzaten.
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-Merkatuan parte hartzeko eskaerak hautatzea, aldez aurretik ezarritako irizpideen arabera
eta gobernu organo eskudunei beharrezko akordioak har ditzaten proposatzea.

-Gobernu  organo  eskudunei  proposatzea  beharrezko  akordioak  har  ditzaten  merkatuko
saltokien kokapenari buruz.

-Sustatzeko, dinamizatzeko, eta abarreko jarduerak proposatzea eta sustatzea, beharrezkoak
direnak merkatuaren garapenerako eta ongi funtzionatzeko.

-Neurriak hartu onetsitako irizpideak betetzen ez badira edo merkatuaren funtzionamendu
onaren aurkako jarduerak antzematen badira. Horren barnean, Udalari proposatu ahalko zaio
parte hartzeko baimena kentzea.

18) Arautegi hau aldi baterako da. Denboraldi bat funtzionamenduan egonez gero, ebaluazio
bat  eginen  da  aholkularitza  teknikoa  amaitu  baino  lehen,  ikusteko  zein  gai  diren
egokitzeko/hobetzeko aldagarri  eta  arautuko duen behin  betiko ordenantzaren onespena
egiteko.
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