Secretaria general

ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
(Adaptació al Decret 65/2012 del Consell de la Generalitat)
CAPÍTOL PRIMER. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1r. Objectes i fonaments legals.
1. L’objecte de la present Ordenança Municipal és regularitzar l’activitat de Vendes no Sedentàries
(vendes ambulants) realitzades per comerciants, fora d’un establiment comercial permanent, en la via
pública, en solars, zones o llocs no estables, i en dates que determine l’Ajuntament d’acord amb els
requisits, condicions i termes establerts al respecte.
La venda ambulant només podrà ser exercida per persona física o jurídica, amb plena capacitat
jurídica i d’obra, en els llocs i emplaçaments que concretament s’assenyalen en les autoritzacions que
expressament s’atorguen, i en les dates i pel temps que es determine. Excepte les dites autoritzacions,
queda prohibida la venda ambulant en aquest municipi.
2. L’Ajuntament d’Alaquás (València), basat en criteris generals, requisits i condicions establertes
en la Llei 3/2011 de 23 de març de la Generalitat de comerç de la Comunitat Valenciana, el Decret
65/2012 de 20 d’abril del Consell pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana i de
forma supletòria Llei 1/2010 d’1 de març de reforma de la Llei 7/1996 de 15 de gener del comerç
detallista, el Reial Decret 199/2010 de 26 febrer, pel qual es regula l’exercici de la venda ambulant o no
sedentària, l’article 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 1.2 n
del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals, i
la resta de normativa vigent que s’aplique.
3. Per a aconseguir els objectius proposats, l’Ajuntament:
a) Regularitzarà aquestes vendes i estblirà zones on hauran d’efectuar-se horaris que
puntualitzarà en cada data, i la resta de requisits per a exercir legalment aquesta activitat.
b) No autoritzarà la venda de productes la normativa de la qual prohibisca.
c) Sancionarà els infractors.
d) Facilitarà els elements necessaris per a exercir adequadament la referida activitat, com són:
vigilància, contenidors, desviació de la circumval·lació de vehicles, col·locació de senyals
prohibitius d’aparcament en cada dia de mercat ambulant, i d’altres efectes que foren
necessaris.
e) Contractarà els serveis d’una grua, només per al dia del mercat ambulant (dijous), a fi de
poder retirar els vehicles que, a pesar de la col·locació de la placa indicativa del mencionat
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dia, romanguen estacionats en el lloc d’ubicació del mateix. Els vehicles que es retiren,
s’instal·laran en els soterranis del Mercat Municipal.
Article 2n. Concepte, modalitats i règim jurídic.
A l’efecte de aquesta ordenança, s’entén per venda ambulant o no sedentària aquella realitzada
per comerciants fora d’un establiment comercial permanent siga quina siga la seua periodicitat i el
lloc on se celebre.
Constitueix una modalitat de venda no sedentària, subjecta a l’àmbit d’aplicació de la present
ordenança, la venda efectuada en ubicació mòbil (venda en règim d’ambulància): realitzada de
manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir de forma itinerant la seua mercaderia, i es
detindrà en distints llocs successivament i per temps suficient per a realitzar la venda.
L’activitat comercial desenvolupada davall alguna de les modalitats de venda no sedentària haurà
d’efectuar-se amb subjecció al règim general de la Llei 1/2010 d’1 de març de reforma de la Llei
7/1996 de 15 de gener del comerç detallista, sense perjuí del compliment d’altres normes que
siguen aplicables.
No es considera venda no sedentària la venda:
-

Domiciliària.
Mitjançant aparells automàtics de distribució.
De loteries o altres participacions en jocs d’atzar autoritzats.
Del comerciant sedentari en la porta del seu establiment.
L’efectuada per l’Administració o els seus agents com a conseqüència de mandats.

CAPÍTOL SEGON. VENDA NO SEDENTÀRIA EN UBICACIÓ FIXA
Article 3. Situació i data.
El mercat ambulant està ubicat en la contornada del Mercat Municipal. Aquests llocs,
instal·lats amb caràcter desmuntable, no se situaran en accessos a edificis d’ús públic,
establiments comercials i industrials, ni en llocs que dificulten l’accés i la circulació de vianants.
Per cada emplaçament concret i per cada una de les modalitats de venda ambulant o no
sedentària que el comerciant es propose exercir, haurà de sol·licitar una autorització, que serà
atorgada per l’Ajuntament.

La zona urbana d’emplaçament autoritzat serà al voltant del Mercat Municipal, en
circumstàncies de força major (climatològiques, etc) es podrà modificar la ubicació dels llocs de
forma puntual, pels responsables de la policia local assistits pel placer.
En relació amb els llocs de venda, hauran de ser instal·lacions mòbils, desmuntables o
transportables, que complisquen el que disposen les reglamentacions tècniques i sanitàries i en la
normativa reguladora aplicable.
El nombre de llocs serà variable d’acord amb les necessitats existents.
Aquests llocs respectaran sempre un pas mínim de servei entre els mateixos, i es prohibirà
la col·locació d’elements que dificulten el trànsit de persones i espatllen el paviment o les
instal·lacions de la via en què estiguen ubicats.
Aquest mercat ambulant té lloc en el municipi els dijous. Quan coincidisca amb dia festiu,
es traslladarà al dimecres immediat anterior.
Queda prohibida la ubicació de mercats ambulants i fires comercials en carrers i zones que
no estiguen compreses en el recinte del mercat ambulant, i en dia que per a la celebració del
mateix té assignat aquest Ajuntament.

CAPÍTOL TERCER. PRODUCTES OBJECTE DE VENDA NO SEDENTÀRIA I HORARI
Article 4t. Mercaderies a la venda.
Les mercaderies autoritzades a la venda seran:
- Articles tèxtils.
- Articles de merceria.
- Matalaferia i tèxtil llar.
- Marroquineria.
Flors, plantes, articles jardí.
Herbolari.
Articles de perfumeria, productes perruqueria
Productes neteja.
Calçat.
Estores.
Quadros, marcs i motlures.
Llums, tulipes, peus i complements.
Articles de fang i vidre.

Articles de papereria i material escolar.
Articles de llanderia i parament de llar.
Articles de ferreteria.
Joguets i quincalles.
Roba ordinària i gèneres de punt.
Artesania.
Mobiliari auxiliar i tapisseria.
Màquines de cosir i els seus recanvis.
Elaboració i comercialització de masses fregides, sempre que per a l’exercici de
la dita activitat es complisca la legislació vigent en aquesta matèria.
Per Resolució d’Alcaldia, es podrà autoritzar la venda d’altres productes que
guarden similitud amb els anteriors.
Article 5é. Horari.
L’horari del mercat ambulant serà el següent :
El venedor ha d’ocupar el seu lloc per fer-ne ús abans de les 8 hores, a fi de facilitar la labor al
placer.
Per raons de seguretat, a partir de les 9 hores ja no s’autoritzarà la circulació ni presència de
vehicles en la zona del mercat. Els titulars del lloc que a les 9 hores no hagen comparegut en el mercat,
perdran el dret a instal·lar en el mateix; sent ocupat el buit corresponent pels limítrofs en la mateixa
proporció. En cas de no produir-se l’ocupació per part dels limítrofs quedarà buit el lloc.
Excepcionalment es podran contemplar casos aïllats produïts per força major, com poden ser:
avaries en els vehicles, ruixats en la Comarca, retard d’autobusos, etc., previ avís a l’Ajuntament.
A les 13:30 hores s’autoritzarà novament la circulació de vehicles dels venedors per a l’arreplega
de mercaderies i materials de les diverses instal·lacions.
A les 14:00 hores es finalitzarà la venda de mercaderies.
A les 15:00 hores haurà de quedar desocupat el perímetre del mercat.

CAPÍTOL QUART. REQUISITS PER A L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 6é. Requisits i llicències.
Per a l’exercici de la venda ambulant hauran de complir-se els següents requisits i obligacions:

a) Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant la declaració censal corresponent, i en el
cas que no estiguen exempts de l’Impost d’Activitats Econòmiques, estar al corrent en el pagament de la
tarifa.
b) Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim
corresponent.
c) Els prestadors estrangers, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran
d’acreditar el compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria
d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, havent d’acreditar la vigència dels permisos
preceptius per a l’inici de l’activitat durant el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat
durant el període d’autorització, el sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits
permisos.
d) Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la
Hisenda Municipal per la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions.
e) Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenyalades en l’ordenança municipal i en la
altres normativa que siga aplicable, especialment la relativa a la higiene, seguretat i solidesa
de les instal·lacions.
f) Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions exigides per la seua normativa
reguladora. En cas de productes alimentaris serà necessari complir els requisits higiènic–sanitaris i de
protecció dels consumidors que establertsquen les reglamentacions específiques relatives a les
condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder
acreditar-se mitjançant informe de l’autoritat sanitària competent.
g) Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç, i
aportar-los a requeriment de l’Administració competent en el termini que aquesta determine, així com
complir les normes d’etiquetatge dels mateixos.
h) Tindre a disposició dels compradors, i entregar-los de forma gratuïta, fulls de reclamacions de la
Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que es disposa de les
mateixes.
i) Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures als consumidors que els sol·liciten, en què
s’incloguen les dades d’identificació del comerciant, producte adquirit i el seu preu.
j) Estar en possessió del carnet de manipulador d’aliments si és el cas.
l) Tindre contractada una assegurança de responsabilitat civil.
ll) En cas de tindre un treballador o soci haurà de disposar de tota la documentació sol·licitada per al
titular.
m) Estar en possessió de la llicència municipal corresponent i satisfer la taxa per ocupació del domini
públic prevista en l’ordenança fiscal oportuna.
Article 7. Obligacions dels venedors.
Els venedors ambulants hauran de complir en l’exercici de la seua activitat mercantil amb la
normativa vigent en matèria de l’exercici del comerç, de disciplina de mercat i defensa dels consumidors

i usuaris; així mateix, hauran de disposar en el lloc de venda de les factures i documents que confirmen
la procedència dels productes, així com de cartells o etiquetes que mostren visiblement al públic els
preus de venda dels productes oferits i, en relació amb la venda de productes alimentaris, el
corresponent carnet de manipulador, i estan obligats a exposar les mercaderies de manera que no
s’impedisca el pas als vianants.
Satisfer els tributs establerts per a aquest tipus de venda en l’Ordenança Fiscal, havent de fer-los
efectius la primera quinzena de cada quadrimestre.
L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia per l’Ajuntament, i haurà de ser
exhibida de forma visible i permanent en el corresponent punt de venda.
Els rebutjos, envasos, embolcalls, i la resta de, seran dipositats en els contenidors que a l’efecte
seran col·locats als voltants del mercat ambulant.
Queda prohibit l’ocupació de megafonia per a oferir els productes.
Els venedors ambulants (venda no sedentària) hauran de complir en l’exercici de la seua activitat
mercantil, amb la normativa vigent en matèria de comerç i de disciplina del mercat, així com respondre
dels productes que venguen d’acord tot això amb allò que s’ha establert per les lleis i la resta de
disposicions vigents.
Per Ordre de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme es podran establir altres requisits que
tinguen com a objecte salvaguardar, entre altres, les condicions d’idoneïtat i seguretat en l’exercici
d’aquest tipus de venda.

CAPÍTOL CINQUÉ. AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 8é. Autoritzacions per a vendes.
1. És competència de l’Ajuntament la concessió d’autorització per a l’exercici de l’activitat de
venda no sedentària (venda ambulant). L’autorització municipal estarà sotmesa a la comprovació prèvia
per l’Ajuntament del compliment per part del sol·licitant dels altres requisits establerts en aquesta
Ordenança. Havent de ser exhibida de forma visible i permanent en el corresponent punt de venda.
Serà personal, podent no obstant això fer-ne ús sempre que assistisquen en titular en l’exercici de
l’activitat, familiars o els seus dependents, i tots ells hauran d’estar donats d’alta en el règim corresponent
de la Seguretat Social. En tot cas s’imputarà en titular de l’autorització municipal la responsabilitat
derivada per la comissió d’infraccions al present decret.
El seu període de vigència serà d’un any, i podran ser prorrogades per períodes anuals fins a un
màxim de quinze anys, i podrà ser revocada atenent la desaparició de les circumstàncies que van donar
lloc al seu atorgament o per incompliment de la normativa vigent, en la forma i segons el procediment

previst per la present Ordenança Municipal. Igualment podrà ser revocada aquesta autorització, sense
previ avís en el cas que els pagaments no s’efectuen en el període autoritzat per la respectiva ordenança
fiscal i de l’incompliment de la normativa.
L’autorització municipal especificarà el tipus de productes que poden ser objecte de venda, així
com el lloc o llocs precisos on s’hagen d’exercir i les dates i horari en què es podrà dur a terme.
El titular de l’autorització de productes alimentaris i herbodietètica haurà de complir addicionalment
els requisits que imposa la normativa sanitària.
El comerciant haurà de tindre exposat per al públic i per a les autoritats que realitzen activitats
inspectores, en forma fàcilment visible:
a. L’autorització municipal.
b. Una direcció per a la recepció de les possibles reclamacions durant l’exercici de l’activitat.
2. Amb respecte al règim de concurrència competitiva i en condicions no discriminatòries, així
com, les previsions contingudes en els articles 86 i següents de la Llei 33/2003 de 3 de novembre de
patrimoni de les administracions públiques, així com el capítol II de la Llei 17/2009 de 23 de novembre, de
lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, les autoritzacions es concediran fins a completar
l’espai destinat a mercat i atenent als criteris de preferència que s’exposen a continuació:
a) Genere que s’oferta, en atenció a la saturació de l’oferta del producte en el mercat ambulant.
b) Tindran preferència els que ja hagueren estat autoritzats en l’exercici anterior.
c) Igualment els cònjuges i fills dels autoritzats en l’exercici anterior que hagueren mort o causat
baixa per jubilació, malaltia o incapacitat.
d) Per a la resta de les sol·licituds, l’Ajuntament podrà donar preferència a aquelles instàncies
que complint els requisits establerts en l’article 6, oferisquen productes variats o diferents dels
restants dels autoritzats.
3. Dins del seu període de vigència, l’autorització municipal podrà ser objecte de transmissió pel
titular a un altre comerciant, amb el compliment dels requisits següents:
a) Autorització municipal de la transmissió, prèvia comprovació de qui es proposa com a nou
titular, compleix amb els requisits establerts en l’article anterior i aquells altres que les
ordenances municipals exigisquen per a l’atorgament de les autoritzacions per a l’exercici
de la venda no sedentària en el municipi corresponent.
b) L’autorització de la transmissió expressarà el període de validesa durant el qual el titular
que l’adquireix podrà desenvolupar l’activitat. Aquest període serà el que reste de vigència
a l’autorització inicial que es transmet.
c) L’autorització de la transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la mateixa
classe d’articles que es venia comercialitzant pel titular cedent.

Sense perjuí de l’anterior, el titular d’una autorització no podrà procedir a la transmissió de la
mateixa, en el cas que en l’exercici immediatament anterior ja haguera procedit a realitzar una
transmissió.
4. En cap cas es podrà concedir a un mateix venedor més d’una autorització per a l’exercici de la
venda no sedentària.
5. Anualment es revisaran les sol·licituds dels venedors per a la concessió dels llocs vacants, i
s’anularan les que no s’hagen adjudicat.
El termini per a la renovació anual de les autoritzacions de venda serà determinat per Resolució
d’Alcaldia.
6. Una vegada concedida l’adjudicació, cal d’abonar una quantitat equivalent a un quadrimestre en
concepte de fiança, que serà tornada en el supòsit de cessament del lloc, sempre que no quedara cap
quantitat pendent de liquidar.
Els venedors que falten algun dia en el seu lloc, no podran reclamar cap devolució econòmica.
Queda prohibit:
a) El subarrendament total o parcial, o la mera cessió d’ús total o parcial del lloc.
b) Queda prohibida igualment la venda pels corredors del mercat ambulant.
7. Extinció.
1. Les autoritzacions municipals per a l’exercici de les vendes no sedentàries s’extingiran, sense
que causen dret a cap indemnització, per les causes següents:
a) Finalització del termini per al que es va atorgar, excepte quan se sol·licite i es concedisca la
renovació de l’autorització.
b) Renúncia expressa del titular.
c) No presentar a l’òrgan municipal competent, en el termini que establisquen per a això les
ordenances municipals, els documents acreditatius dels dades aportades amb la sol·licitud de
l’autorització o en la declaració responsable.
d) Per revocació quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament.
e) Per defunció o dissolució de la persona jurídica titular, sense perjuí de la seua possibilitat de
transmissió.
f) Per impagament de la taxa o preu públic a què s’estiga obligat en els termes que establisca
l’Ajuntament.
g) Com a conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que comporte l’extinció de
l’autorització.

h) La no assistència dels titulars durant quatre setmanes consecutives donarà lloc a l’anul·lació de
l’autorització municipal, llevat que s’acredite documentalment davant de l’Administració Municipal, abans
de transcórrer el mencionat termini, situacions de força major. S’exceptuaran els mesos de juliol i agost.
2. Les autoritzacions que s’extingisquen per algunes de les causes assenyalades podran ser
amortitzades o passar a ser considerades vacants.
Article 9é. Presentació de sol·licituds.
De conformitat amb allò que s’ha previngut en l’article 15 en relació amb l’article 7 i següents del
Decret 65/2012 de la Generalitat en la presentació de la sol·licitud es farà constar el nom i cognoms del
sol·licitant, si és persona física, o la denominació social i les dades del representant degudament
apoderat; si és persona jurídica, el NIF, els productes a comercialitzar, i haurà d’acompanyar una
declaració responsable firmada per l’interessat que manifeste almenys, els punts següents:
- El compliment dels requisits establerts.
- Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de
l’activitat.
- Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
El contingut de la declaració responsable comprendrà, a més els punts següents:
- Estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de l’impost d’activitats econòmiques i estar
al corrent en el pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempt, estar donat d’alta en el
cens d’obligacions tributàries.
- Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
- Els prestadors pertanyents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les
obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i
treball.
- Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes
objecte de la venda ambulant o no sedentària.
La circumstància d’estar donat d’alta i al corrent del pagament de l’impost d’activitats econòmiques
o, si és el cas, en el cens d’obligats tributaris, haurà de ser acreditada a opció de l’interessat bé per ell
mateix bé mitjançant autorització a l’administració perquè verifiquen el seu compliment.
No obstant l’apartat anterior, no serà exigible acreditació documental d’altres requisits detallats en
la declaració responsable, sense perjuí de les facultats de comprovació que tenen atribuïdes les
administracions públiques.
Article 10é. Registre municipal.

Aquest Ajuntament en relació a l’article 19 del Decret 65/2012, té creat un registre municipal de
comerciants de venda no sedentària autoritzats (fitxer mercat), mitjançant un decret d’Alcaldia 559/2012
de 7 de març de 2012 i publicat en Butlletí Oficial de la Província núm. 72 i de data 24 de març de 2012.

CAPÍTOL SISÉ. ALTRES SUPÒSITS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 11é. Festes en el municipi.
Article 11.1.
Festes patronals:
Durant les festes patronals que tenen lloc en aquest municipi en la primera quinzena del mes de
setembre, s’autoritzaren les vendes de llepolies i la resta d’objectes propis d’aquestes festes.
Festivitat en honor de Sant Francesc de Paula:
Igualment s’autoritza la instal·lació d’aquestes parades per a la festivitat de Sant Francesc de
Paula que, per tradició tenen lloc en el municipi el diumenge següent a la celebració de Sant Vicent Ferrer
i al seu torn el posterior cap de setmana (Porrat).
Falles en honor de Sant Josep:
L’Ajuntament d’Alaquàs, a l’empara de la vigent legislació que permet a les autoritats locals
autoritzar la fabricació i venda en la via pública de masses fregides, és pel que, amb caràcter
extraordinari, i donada la tradició existent en aquest sentit, permetrà l’elaboració i venda ocasional de
bunyols i xurros, sempre que es dispose d’adequades instal·lacions, podent ser clausurades aquelles que
no reunisquen les condicions i requisits establerts per al desenvolupament d’aquestes vendes.
A més del compliment de les normatives exposades en la present Ordenança, als venedors de
masses fregides se li exigirà la posada en pràctica d’allò que s’ha exposat en el Reial Decret regulador
d’aquesta activitat comercial.
Festivitat de Tots Sants:
Igualment en la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament autoritzarà la venda de flors i ciris, tant en el
Mercat ambulant com a la porta del Cementeri, sempre que els venedors reunisquen les condicions que
la Llei exigeix.

Els interessats, en aquests supòsits de venda no sedentària, sol·licitaran autorització almenys
amb 15 dies d’antelació, efectuant el pagament per anticipat a la presentació de la corresponent
sol·licitud. Les parades s’ubicaran en els llocs que l’Alcaldia indicara, no podent ser modificat el mateix
pels usuaris.
Article 11.2
Es permetrà la instal·lació d’altres fires o mercats per a la mostra i venda de productes
especialitzats (artesania, del llibre, producció agrícola local de proximitat o semblants), mitjançant la
corresponent autorització municipal.

CAPÍTOL SETÉ. DE LA VENDA DIRECTA, DE LA SEUA PRÒPIA PRODUCCIÓ, PER
AGRICULTORS I APICULTORS
Article 12é.
1. Els agricultors i apicultors veïns del municipi d’Alaquàs, podran efectuar la venda directa de la
seua pròpia producció en el seu propi domicili.
2. Per al seu exercici serà requisit necessari estar en possessió de la corresponent autorització
municipal.
3. La sol·licitud d’autorització s’haurà de dirigir-se a l’Alcalde i haurà d’anar acompanyada de:
-La documentació que acredite fefaentment la condició de productor primari, indicant que es
troben en possessió de la documentació probatòria de la seua condició d’agricultor o apicultor, els
productes que cultiven i els municipis en què s’ubiquen les seues explotacions.
-Igualment haurà d’adjuntar justificant del depòsit previ de les taxes municipals que, per a aquest
tipus de venda, preveja l’Ordenança Fiscal Municipal.
4. L’autorització serà concedida mitjançant un decret de l’Alcaldia, i s’hi especificarà
individualment:
-Els productes que podran ser venuts pel productor acollit a aquesta modalitat de venda.
-El lloc on s’haja d’exercir.
-Data i horaris en què es puga practicar.
5. L’autorització municipal s’haurà d’exhibir de forma visible i permanent en el punt de venda.
6. En tot cas serà requisit previ per a l’atorgament d’autorització municipal el amb un informe previ
favorable de l’autoritat sanitària competent, havent de determinar si el producte a vendre, el seu

condicionament i presentació, i les instal·lacions que es pretén utilitzar per a això, s’ajusten a les
Reglamentacions Tècniques i Sanitàries i la resta de normativa aplicable.
CAPÍTOL HUITÉ. FUNCIONS DEL PLACER
Article 13é.
1. És incumbència del placer:
a) Efectuar la distribució material dels llocs o llocs que hauran d’ocupar els venedors, baix control i
directrius de l’Ajuntament, i segons els plans determinatius.
b) Cobrar les corresponents taxes, per ocupació de via pública.
c) Donar periòdic compte al negociat corresponent de les altes i baixes que es produïsquen, així
com de les anomalies que observara i que afecten la seua activitat.
CAPÍTOL NOVÉ. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 14é. Competències de la policia local.
L’Ajuntament deurà, a través de la Policia Local, vigilar i garantir que es complisca el que estableix
la Llei 3/2011 de 23 de març de la Generalitat de comerç de la Comunitat Valenciana, articles 139 a 141
de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i la resta de normativa vigent, podent arribar com
a acció cautelar, a la intervenció de qualsevol producte alimentari, la venda de la qual té prohibida aquest
Ajuntament en el mercat ambulant.
Els productes confiscats hauran de ser destruïts en abocador controlat o bé dipositats en un
contenidor, a fi que siguen retirats pels encarregats del servei d’arreplega de fems.
Igualment es podrà procedir a la intervenció dels productes que siguen objecte de venda, quan
d’aquests no puga ser acreditada correctament la seua procedència, o puguen ocasionar risc per a la
salut o seguretat dels consumidors.
Així mateix serà competència dels agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del
Mercat ambulant, el resoldre els conflictes que pogueren sorgir entre els venedors.
Article 15é. Classes d’Infraccions.
Tindran la consideració d’infraccions les accions i omissions que contravinguen els que estableix
la present Ordenança.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Infracció lleu. Es considera infracció lleu:
a) Les discussions i altercats que no produïsquen escàndol.
b) La falta de neteja de les persones i llocs, que no suposen infracció a les normes sanitàries.
c) La inobservança de les ordres donades per les autoritats municipals.
d) No complir l’horari d’inici i terme del mercat establert per l’Ajuntament.
e) Tota conducta contrària a allò que s’ha preceptuat en l’article 7é. de la present Ordenança.
f) La no col·locació de preus en lloc visible.
g) La circulació o estacionament de vehicles dins dels mercats fora de l’horari permés.
Infracció greu. Es considera infracció greu:
a) La reincidència de qualsevol infracció lleu.
b) No facilitar als funcionaris municipals les funcions d’informació, vigilància, investigació i
inspecció, així com donar informació inexacta.
c) La no col·locació de l’autorització o del document acreditatiu de disposar de la mateixa en lloc
visible.
d) Les ofenses de paraula o obra al públic i/o funcionaris i autoritats municipals.
e) Els altercats que produïsquen escàndol.
f) La informació o publicitat en el lloc de venda que induïsca a engany o confusió.
g) Qualsevol frau en la quantitat o qualitat del producte de venda que no siga constitutiva de
delicte, i/o de saldos sense la deguda informació.
h) La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l’autorització municipal.
i) L’absència injustificada en el lloc de venda, durant quatre setmanes consecutives. S’exceptuen
els mesos de juliol i agost.
j) Romandre en el lloc de venda persona diferent del titular d’autorització, o persona autoritzada
sense justificació documental de l’Ajuntament.
Infracció molt greu. Es considera infracció molt greu:
a) La reincidència de faltes greus.
b) Els danys causats fraudulentament en llocs o instal·lacions de la via pública.
c) La venda practicada fora de les mesures i/o llocs autoritzats, o bé transgredint els dies
establerts, per les autoritzacions parcials.
d) No disposar en el lloc de venda, de les factures i documents del gènere de venda que acrediten
la lícita procedència dels productes. En cas de no presentar-les, es concedirà a l’interessat un
termini de 48 hores perquè els acredite.
e) Entregar documentació falsa.
f) No disposar de la corresponent autorització de venda no sedentària.
g) Les alteracions greus de l’ordre públic, injúries, calúmnies i agressions físiques a altres
venedors, públic, funcionaris i autoritats, sense perjuí de les accions penals a què haguera lloc.

h) L’incompliment, inexactitud o falsedat de les dades, manifestacions i documents facilitats per a
obtindre autorització o per a l’exercici de l’activitat en un mercat ambulant.
Article 16é. Règim Sancionador.
Les infraccions al que preveu la present disposició seran sancionades en cada cas per les
autoritats competents d’acord amb el que preveu els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, la Llei 3/2011 de 23 de març de la Generalitat de comerç de la
Comunitat Valenciana, Decret 65/2012 de 20 d’abril reguladora de la venda no sedentària en la Comunitat
Valenciana, la Llei 30/1992 de 26 de novembre, el Reglament del procediment per a l’exercici de la
potestat sancionadora aprovat pel Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost, i la resta de legislació aplicable.
El règim d’infraccions i sancions ha de quedar lligat als requisits, obligacions i condicions
detallades en els títols anteriors.
Les infraccions lleus seran sancionades amb: advertència, multa de fins a 750€ i/o suspensió de
l’activitat de fins a 1 mes.
Les infraccions greus amb les sancions següents: multa de 750,01 fins a 1.500€, i/o suspensió
de l’activitat de fins a 3 mesos.
Les infraccions molt greus se sancionaren amb: multa de 1.501 fins a 3000 €, en aquest supòsit
cal reparar els danys ocasionats amb independència del pagament de la sanció, i/o suspensió de
l’activitat de fins a 6 mesos. Revocació definitiva de l’autorització, impossibilitat d’obtindre en el terme
municipal i cessament de l’activitat.
Article 17é. Potestat sancionadora.
La potestat sancionadora correspondrà a l’Alcalde, dins de l’àmbit de les seues competències,
sense perjuí de donar compte a les autoritats judicials i administratives, en el cas que puguen constituir
un objecte constitutiu de delicte o falta, i sempre prèvia incoació de l’expedient administratiu
corresponent, de conformitat amb l’article 17 del Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament de procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, i els article 80, 127 i següents de
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques, i del procediment
administratiu comú.
Article 18é. Prescripcions.
Les infraccions molt greus prescriuran al cap de cap de tres anys, les greus als dos anys i les lleus
als sis mesos.

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de cap de tres anys, les
imposades per faltes greus als dos anys, i les imposades per faltes lleus a l’any.

Article 19é. Intervenció de la mercaderia, depòsit i taxa municipal
1) Quan es detecte la venda no sedentària, sense autorització per a la venda,
independentment de la sanció, es procedirà per la Policia Local a intervindre la mercaderia que es
tracte, alçant acta, encara que estiguera acreditada la seua procedència per factures, emprant per
a això als empleats i vehicles dels Serveis Municipals que prestaran el suport necessari per a la
retirada de la mercaderia, que quedarà en dipòsit. Aquesta mercaderia prèviament acreditada amb
factures, s’entregarà transcorregudes 24 hores de la seua intervenció, havent d’abonar per a això
les despeses que s’originen pel transport i material municipal empleat, la taxa dels quals es
determinarà en l’Ordenança Fiscal corresponent. En cap cas es procedirà a l’entrega de la
mercaderia perible, productes alimentaris, o que represente un perill per a la salut pública dels
consumidors, encara que es presente la factura de compra.
2) Transcorreguts set dies des de la intervenció de les mercaderies, excepte en el cas de
les peribles o danyoses que es destruiran, com així es determina en aquest article, sense que el
seu posseïdor inicial reclame la mercaderia i abone la taxa, es determinarà la seua destrucció, o a
l’entrega de la mateixa a través de la Regidoria de Benestar Social a aquelles famílies més
desfavorides. Aquest extrem haurà de quedar reflectit en l’acta d’intervenció, per a coneixement
del denunciat.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA
Els titulars d’autoritzacions per a la venda no sedentària concedides amb anterioritat a l’entrada en
vigor de la present Ordenança, podran continuar exercint l’activitat a l’empara de la mateixa.
En defecte d’aquesta Ordenança municipal, caldrà que s’ajuste que disposen les normes legals i
reglamentàries, estatals i autonòmiques, que siguen aplicables en la matèria. En tot cas, tals disposicions
seran aplicables subsidiària en tot allò que no haja sigut previst per la normativa local.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

La present Ordenança entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província, de conformitat amb els articles 65.2 i 70.2 de la Llei reguladora de Bases de
Règim Local, romanent en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança, queda derogada l’Ordenança Municipal
Reguladora de la Venda no Sedentària i totes les disposicions que d’igual o inferior jerarquia s’oposen al
que estableix la mateixa.
-
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