
ABABOR 2022-ko ARAUDIA 
 

I. Artikulua: Araudia. FICOBA Fundazioko Azoka Jardueren Araudia 
ABABOR 2022-ko honi atxikirik geratzen da, kendu ezin dena, bertako 
osagai baita eta, beraz, Erakustaldi honetan osorik aplikatzekoa, atal 
bakoitzean eta guztietan. 
II. Artikulua: Batzordea. Erakusketari gisa parte hartu nahi duten eta 
BIOTERRA-ko arloetakoak ez diren enpresek, bertan erakusteko, 
beren produktuak edo zerbitzuak egokiak direla zergatik uste duten 
azaldu beharko dute, eta Batzorde Antolatzaileak erabakiko du 
onartzekoak diren ala ez. Era berean jokatuko da ABABORen 
sektoreetan sartuta egonik Antolakuntzarentzat zalantzazko onarpena 
duten enpresen kasuan. 
III Artikulua: Izen-ematea eta parte hartzeko kontratua. Inskripzioa 
webgunearen bidez izapidetu behar da, eta hala dagokionean, produktu 
ekologikoen ziurtagiriak gehitu beharko dira, adierazitako irizpideen 
arabera. Eskaera hori eta dagokion dokumentazioa jasotakoan, 
irizpideak bete dituzten kasuetan, FICOBAk idatziz edo telefonoz 
baieztatuko du erakusketariaren onarpena. Kasu horietan, 
erakusketariak 230 €ko fidantza bidaliko du eta, une horretatik aurrera, 
inskripzio-eskaera "partaidetza-kontratu" gisa hartuko da ondorio 
juridikoetarako. Fidantza transferentzi bitartez ondoko kontu korrontean 
ingresatuko da: FUNDACION FICOBA 20955381121064285785. 
Fidantzarekin batera, salmenta zuzena egitea nahi duen 
erakusketariak, FICOBAri inskripzioan eskatzen den dokumentua bidali 
behar dio. Fidantza jasotzen danean erakusketariari lekuaren erreserba 
konfirmatuko zaio. Azokaren ondoren itzuliko da fidantza, honako kasu 
hauetan izan ezik: erakusketariak parte hartzeari uko egiten dionean; 
erakusketariak bere produktu edo zerbitzuak aurkezteko pasabide 
edota zona komunak erabiltzen dituenean; standa Azoka bukatu baino 
lehen uzten denean; ordutegia betetzen ez denean eta iltzatzearen, 
margotzearen, taladratzearen, grapatzearen, zerratzearen, kolatzearen 
edo dena delakoaren ondorioz standaren egitura hondatzen denean. 
Era berean, fidantzatik kobratuko dira “desmuntai ondorengo zaborren 
garbitzea” (Ref. LIM 2) edota “inaugurazioa baino lehenagoko 
garbiketa” (Ref. LIM 0), erakusketariak zerbitzu hauek kontratatu ez 
dituenean baina Antolakuntza hauek egitea behartuta egon denean. 
Bestalde, eskaera onartu ezean, FICOBAk idatziz jakinaraziko dio 
eskatzaileari ez dela onartua izan 
IV. Artikulua: Non eta noiz egingo den. ABABOR 2022 Gipuzkoako 
Erakustazokan helbide honetan gauzatuko da: Iparralde ibilbidea 43, 
20302 Irun, 2022ko apirilaren 1etik 3ra, 10:00etatik 20:00etara. 
Erakusketariak Azokaren gunea ireki baino ordubete lehenago sartu 



ahalko dira, eta bertan egon ahalko dira aretoa itxi eta beste ordu erdiz. 
Apirilak 1, 12:00etan izango da ekitaldiaren inaugurazio ofiziala. 
Azokarako sarrera 19:30-etan itxiko da publikoari baina jadanik 
barnean dauden bisitariak 20:00-ak arte egon ahalko dira. 
V Artikulua: Erakusketarientzako txartelak. Azoka egunetarako, eta 
muntaketa eta desmuntaketa egunetarako, erakusketari bakoitzak 
erakusketari-txartelak jasoko ditu doan standeko langileentzat.  
VI. Artikulua: Muntaketa eta desmuntaketa.  Martxoak 30-31,  
9:00etatik 18:00etara muntatu eta apainduko dira standak. Aprilaren 
3an, 20:00etatik 22:00etara, eta apirilaren 3an, 8:00etatik 18:00etara 
desmuntatuko dira. Standetan, instalazioetan, materialetan eta 
merkantzietan gertatzen diren kalte guztiak, erakusketariak berak 
eginda edo hark jarritako instalazioek sortutakoak badira, hark berak 
ordaindu beharko ditu. 
VII. Artikulua : Standei eman beharreko arreta. Erakusketariak 
derrigorrez behar bezala kasu egin beharko du standa Azoka irekita 
dagoen ordutegian. 
VIII Artikulua: Entzunaldiak eta proiekzioak. Standetan musika 
entzunaldiak edo filmen proiekzioak eskaintzen badira, kontuan izan 
badirela egile-eskubide batzuk Egileen eta Argitaratzaileen Sozietate 
Nagusian ordaindu behar direnak; erakusketariak izango du horren 
guztiaren erantzukizun zuzena. Horri dagokionez, FICOBA 
FUNDAZIOAK ez du erantzukizun zuzenik edo zeharkakorik hartuko 
bere gain, ez Sozietate horrekin, ez erakusketariarekin. 
IX. Artikulua: Deuseztapena eta parte hartzeari uko egitea.  Uko 
egitea ekitaldia hasi baino 60 egun lehenago egiten bada, bere 
espazioari dagokion zenbatekoaren %10 itzuliko zaio. Erakusketariak 
uko egiten duenean, honi zegokion espazioa egoki iruditzen zaion 
edonori esleitzeko ahalmena izango du Antolatzaileak. Ez da itzuliko 
inolaz ere gordailu gisa ordaindutako zenbatekoa.  
X Artikulua: Standetan produktuak birjartzeko ordutegia. Standetan 
produktuak birjartzeko ordutegia mugatua da segurtasun arrazoiak 
direla eta. Hona ordutegia: 14:30etik 15:30era eta 17:30etik 18:30era. 
Ordutegi horretatik kanpo birjarpenen bat egin behar izanez gero, 
baimena eskatu behar zaio Antolakuntzari. 
XI. Artikulua. Erakusketarikideak eta stand partekatuak. Ez da 
erakusketarikiderik ez standen erabilera partekaturik onartuko 
Antolatzailearen baimenik gabe. Stand partekatuetako erakusketariak 
erantzule solidarioak izango dira Antolatzailearen aurrean. Stand 
batean baimenik gabeko produktuen edo enpresen publizitatea egiten 
bada, Antolatzaileak ahalmena izango du, baimenik gabe dagoen 
erakusketari kidearen kontura, erakusketari nagusiarekin inolako eperik 
errespetatu barik kontratua desegiteko, eta honen standa husteko. 



XII. Artikulua: Sukaldaritza, kearen sorkuntza eta dastaketak.. 
Sukaldaritza eskaintzen duten enpresek eta dastaketa eskaintzen 
dutenek baxera eta mahai-tresna biodegradagarriak hornitu beharko 
dituzte. 
XIII. Artikulua: Erakusketariak diren enpresen langileak. 
Erakusketari bakoitza izango da bere standa kudeatzen duten 
pertsonen arduraduna, eta horiek obligazio fiskaletan eta gizarte-
segurantzarekin egunean egon daitezen ardura dauka. 
XIV. Artikulua: Lege, osasun eta zerga betekizunak. Parte hartzen 
duten enpresa guztiek legez jardun beharko dute, lege-, osasun- eta 
zerga-betekizun guztiak betez. Enpresa erakusketariak behartuta 
egongo dira baldintza hori egiaztatzen duen dokumentazio guztia 
antolakuntzaren edo/eta aginte eskudunen eskura edukitzera.   
XV. Artikulua: Salmentarako eta sustapenerako baldintzak. 
Erakusketariak behartuta daude honako baldintza hauek betetzera: 
produktu bakoitza jendaurreko salmenta-prezioarekin markatuta egon 
beharko du; artikulu bakoitzak aginduzko identifikazio- eta osagai-
etiketa jarrita eduki beharko du, aplikagarri zaion araudiak ezartzen 
duenaren arabera. Inportatutako produktuen kasuan, enpresa 
erakusketariek inportazioa egiaztatzen duen dokumentazioa eduki 
beharko du ikuskatze-zerbitzuen eskura. Enpresa erakusketariak 
errespetatu egin beharko du Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen 
Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legean eta kasuari 
aplikagarri zaion eta harekin bat datorren gainerako legerian agintzen 
dena. Enpresa erakusketariak egiten duen publizitateak bat etorri 
beharko du Publizitateari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Legeak eta 
Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legeak 
ezartzen dutenarekin. 
XVI. artikulua: Ababor 2022 onartzeko sektoreak eta irizpideak. 
Inskripzioaren bidez, erakusketariak onarpen-irizpideak betetzen ari 
dela adierazten du. Ekitaldiaren aurretik edo ekitaldian zehar irizpideak 
errespetatzen ez direla egiaztatuz gero, Antolakuntzak horiek betetzen 
ez dituzten artikuluak kendu ahal izango ditu standetik, eta 
eskaintzaren zati handiena okerra bada, stand osoa itxi ahal izango du. 
Fakturak ordaintzeko betebeharrak bere horretan dirau. 
 
XVII. artikulua: Plastikoa. Erabat debekatuta dago azoka osoan 
plastiko ez biodegradagarriak erabiltzea. 
 


