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SANTA EUFEMIA AZOKAKO ERISPIDEAK - 2017 
 
 

BALDINTZA OROKORRAK 

 

1. Santa Eufemia azoka, 2017ko irailaren 16ko goizeko 10:00etatik eguerdiko 

03:00retara zabalik egongo da. 

2. Autoak, goizeko 07:00etatik 09:30etara sartuko dira Lamerara zama-deskarga 

lanak egiteko. Eta azokaren amaieran, eguerdiko 03:00etatik 04:30era. 

3. Ekoizleek eurek egindako produktuak salduko dabez, eskaeran adierazitakoak. 

Eta produktuen ardura osoa hartuko dabe. 

4. Ekoizleak, antolatzaileak adierazitako postuan kokatuko dira eta titularra edo 

berak izendatutako pertsona, postuan egon beharko dau. 

5. Eragiten deutsen legeak eta sektore-araudiak bete behar dira, batez be 

higieneari, osasunari eta segurtasunari buruzkoak. 

6. Ekoizleek hozkailuak eukiko dabez, euren produktuak hotzean mantendu behar 

diranean. 

7. Salmentan jartzen diran produktuen prezioak ondo ikusteko moduko karteletan 

azalduko dira. 

 
 
AZOKAKO POSTUAK 
 

1. Eskatzaile guztiak, Alaiki enpresan izena emon behar dabe, parte hartzeko, 

abuztuaren 30erako. Izena emoteko eskabidea beteko dabe eta postaz edo 

emailez aurkeztuko dabe, beharrezko diran dokumentuekaz batera. 

(Alaiki-Igeltzera enpresa parkea- Barrikako bidea, 2 - D4 pabilioia -48610 

URDULIZ – Telf.: 946767080 – eposta: alaiki@alaiki.eus) 

 

2. Eskatzaile guztiek honako dokumentu honeek aurkeztu behar dabez Alaiki 

enpresan, abuztuaren 30erako: 

* NAN edo IFK 

* Nekazaritza ustiategiaren txartela 

* Produktuaren osasun erregistroa, halan bajagoko 

* Betebehar fiskaletan egunean egotearen ziurtagiria 
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3. Postu bakotxean, produktu bakarra (mota bakoitzeko) salduko da, baimenagaz 

bi, baina inoiz ez gehiago. 

4. Kremak ezin dira saldu, Foru Aldundiaren arauaren arabera: “Produktu 

fitosanitarioen, azoka eta merkatuen eta ortu ludikoen informazio, zaintza eta 

erabilera plana”. 

5. Santa Eufemia eguneko azokan, honako produktu honeen postuak jarriko dira: 

gazta (6), ogia eta pastelak (6), ortuariak (3), txerrikiak (2), txakolina (6), patea (2), 

eztia (2) fruta (1), eta beste batzuk. Antolatzaileak, postu berezi batzuen 

kudeaketa zuzena gordetzen dau. Km 0.-ko produktuak lehentasuna eukiko dabe, 

hau da, batez be, herriko produktoreak. Kontuan hartuko da baita, Bizkaiko 

azokentzako erreferentziazko produktoreen zerrenda. Beste postuentzako, 

eskaera guztien artean zozketa egingo da. 

6. Alaikik eskaera guztien zerrenda erakutsiko dau irailaren lehen astean 

Bermeoko Udalean. Eta beharrezkoa balitz, irailaren 4ean, zozketa egingo da. 

Ondoren, onartuen zerrenda eta itxaron-zerrenda argitaratuko dira, Bermeoko 

udaleko web orrian. 

 

HIZKUNTZA ERISPIDEAK 
 

1. Azokako postuetan, zein taloen txosnan ipiniko diran elementu idatzi guztiak 

(prezioak, prezio zerrendak, oharrak, kartelak, zein beste edozein idatzizko elementu) 

euskeraz idatzita egongo dira. Euskerea eta gaztelania biak erabiltekotan, euskereari 

lehentasun osoa emongo jako. 

2. Postuetan, txosnan, zein abereen azokan egongo diran pertsonak elebidunak izatea 

gomendatzen da, eta agurrak eta lehenengo berbea euskeraz egingo dira. 

3. Udalaren Itzulpen Zerbitzuaren laguntza teknikoaz baliatu ahal izango dira ekoizleek 

maila idatzirako ezarritako hizkuntza erispideak beteteko. 

 

TALOEN TXOSNA 

 Udalak taloen txosna bakarra onartuko dau Santa Eufemia azokan, 2017ko 

irailaren 16an, goizeko 08:00etatik goizaldeko 03:00rak arte. Taloen txosnaren 

esleipena ENKANTEAren bidez egingo da. Baldintza partikularren plegua 

www.bermeo.eus ikusgai izango dira. 

http://www.bermeo.eus/

