ORDENANÇA REGULADORA DE
L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA
Publicada al BOP 210, de 4 de setembre de 2010

ARTICLE 1. Fonament.
De conformitat amb el que disposa l'article 4t de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora dels bases del règim local, l'Excm. Ajuntament de Faura, acorda establir la
present Ordenança reguladora de l'exercici de la venda no sedentària.
La present Ordenança té com a objecte la regulació de l'activitat comercial
(venda no sedentària: modalitat de venda ambulant) en el terme municipal de Faura,
en compliment del que disposa l'article 1 de la Llei 8/1986, de 29 de desembre,
d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials; el Decret 175/1989, de 24 de
novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que es regula l'exercici de la
venda fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària;
l'Orde de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la que
es desenvolupa el Decret 175/1989, de 24 de novembre del Consell de la Generalitat
Valenciana; l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local; l'article 1.2n del Decret de 17 de juny de 1955 pel que s'aprova el
Reglament de Servicis de les corporacions locals; i de forma supletòria, la Llei 7/1996,
de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, i el Reial Decret 199/2010, de 26
de febrer, pel que es regula l'Exercici de la Venda Ambulant o No Sedentària.
ARTICLE 2. Objecte i àmbit d’aplicació.
1. La present Ordenança té com a objecte la regulació de la venda no
sedentària, considerant com a tal, la venda realitzada per comerciants fora d'un
establiment comercial permanent, siga quina siga la seua periodicitat, en llocs
autoritzats, amb instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent
camions-botiga, i en dates que determine l'Ajuntament d'acord amb els requisits,
condicions i termes establits al respecte.

2. Com a norma general es prohibix la venda no sedentària o ambulant en tot el
terme municipal de Faura, a excepció dels supòsits regulats expressament en la
present ordenança.
3. Queda fora de l'àmbit d'aplicació d'esta ordenança la fira tradicional
celebrada el primer diumenge de desembre.
4. No tindran la consideració de “Venda no Sedentària”:

a)

La venda domiciliària.

b)

La venda per mitjà d'aparells automàtics de distribució.

c)

La venda realitzada per l'Administració o els seus agents o com a

conseqüència de mandats d'aquella.

d)

La venda de loteries o altres participacions en jocs d'atzar autoritzats.

e)

La venda pel comerciant sedentari a la porta del seu establiment.

ARTICLE 3. Modalitats autoritzables de venda no sedentària.
S'entendran com a modalitats autoritzables de venda no sedentària baix la
vigilància, tutela i competència normativa de la corporació municipal, les següents:
a) La realitzada en el mercat ambulant periòdic, ubicat en el recinte o vies
urbanes que autoritze l'Ajuntament.
b) La venda realitzada en parades ocasionals, durant les festes o
esdeveniments populars o tradicionals.
c)

La venda en ocasió d'esdeveniments esportius, musicals o anàlegs, de
productes directament relacionats amb l'esdeveniment de què es tracte, i
exclusivament durant el temps de la seua celebració.

ARTICLE 4. Determinació d’emplaçaments autoritzats.
La zona autoritzada per al mercat ambulant periòdic és la ja consolidada pels
usos i costums situada als carrers: Andrés Piñó, Mestre Giner i Mariano Benlliure.
Tant l'espai destinat a mercat ambulant en este emplaçament, com l'emplaçament
mateix, podran ser modificats per decisió de l'òrgan municipal competent.
Les parades de venda de productes d'alimentació, únicament podran situar-se
en el carrer Mariano Benlliure, en el tram comprés entre els cantons amb els carrers
Andrés Piñó i del Mar, així com en la plaça situada en la confluència dels carrers
Mariano Benlliure i del Mar.

L'Ajuntament determinarà en cada cas, per Resolució d’alcaldia les zones
urbanes d'emplaçaments autoritzats per a l'exercici de les restants modalitats de
venda no sedentària.
La ubicació dels punts de venda no podrà situar-se en els accessos a edificis
públics, establiments comercials o industrials, ni en llocs que dificulten l'accés i la
circulació.
ARTICLE 5. Requisits.
Per a l'exercici de la venda no sedentària en el terme municipal de Faura,
hauran de reunir-se els requisits següents:
a)

Estar donat d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de l'impost

d'activitats econòmiques i estar al corrent en el pagament de la tarifa o, en cas d'estar
exempts, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
b)

Trobar-se donat d'alta en el Règim corresponent de la Seguretat Social i

al corrent de pagament.
c)

Els prestadors procedents de tercers països hauran d'acreditar el

compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria
d'autoritzacions de residència i treball.
d)

Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte

o productes objecte de venda.
e)

Estar en possessió de la corresponent autorització municipal i satisfer

els tributs previstos en les ordenances fiscals corresponents.
f)

Per a la venda de productes alimentaris i d'herbodietètica hauran de

complir els altres requisits que imposa la normativa sanitària.
L'Ajuntament

podrà

comprovar

i

inspeccionar,

en

tot

moment,

les

circumstàncies i compliment dels requisits establits.
ARTICLE 6. Autorització municipal.
L'autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant estarà sotmesa a
la comprovació per l'Ajuntament del compliment pel peticionari dels requisits legals en
vigor per a l'exercici de la venda, i dels establits per la regulació del producte la venda
de la qual s'autoritza.
L'autorització municipal haurà de ser exposada de forma visible i permanent en
el corresponent punt de venda.

En ella figurarà:
a) Nom i cognoms del titular i de les persones diferents d'este que puguen
exercir la venda junt amb ell. En el cas que el titular siga una persona jurídica només
podrà fer ús de l'autorització el soci o empleat de l'entitat expressament indicat en la
mateixa.
b) Període de validesa del permís de venda.
c) Tipus de productes que puguen ser objecte de la venda.
d) Ubicació on haja d'exercir-se, amb expressió de la superfície autoritzada
que serà d'un mínim de 2 metres lineals.
e) Horari i dates en què podrà exercir-se l'activitat.
f) Una adreça per a la recepció de les possibles reclamacions durant l'exercici
de l'activitat.
Tindrà la vigència que, segons les circumstàncies, es determine en cada cas, i
com a màxim un any, no entenent-se prorrogada tàcitament una vegada arribat el
terme del seu venciment, que per al cas del mercat ambulant periòdic coincidirà, siga
quina siga la data d'inici, amb la fi de l'any natural.
Serà personal, podent, no obstant, fer ús d'ella, sempre que assistisquen al
titular en l'exercici de l'activitat el cònjuge, els fills i els empleats donats d'alta per
aquell en la Seguretat Social. En tot cas s'imputarà al titular de l'autorització municipal
la responsabilitat derivada per la comissió d'infraccions.
Dins del seu període de vigència, la llicència 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 que qui es
proposa com a nou titular complix amb els requisits establits en l'article anterior.
b) L'autorització de la transmissió expressarà el període de validesa durant el
qual el titular adquirent podrà desenvolupar l'activitat. Este 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 comercialitzava 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.

Les autoritzacions podran ser revocades unilateralment per l'Ajuntament en cas
d'incompliment de la normativa.
ARTICLE 7. Procediment d’atorgament.
El procediment per a l'atorgament de l'autorització respecta el règim de
concurrència competitiva, 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, sobre lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
Tant per a la sol·licitud inicial com per a la renovació de la llicència, els
interessats han de presentar:

a) Sol·licitud, normalitzada.
b) Declaració responsable firmada en què manifesten estar en possessió de la
documentació que acredite el compliment dels requisits establits en l'article
5, així com complir-los durant tot el termini de vigència de l'autorització.
Cada any, en cas d'existir vacants, s'obriran dos períodes per a sol·licitud de
parades en el mercat ambulant periòdic. El primer, de l'1 al 20 de gener, i el segon de
l'1 al 20 de juliol.
Anualment es procedirà a la renovació de les autoritzacions vigents l’any
anterior, prèvia la presentació de la documentació indicada, en el període del 15 de
novembre al 15 de desembre.
Per a les restants modalitats de venda sedentària, la sol·licitud d'autorització es
presentarà com a mínim amb una setmana d'antelació a la data prevista d'inici de la
venda.
Les parades vacants s’atorgaran als interessats que presenten, en el Registre
general de l'Ajuntament, les sol·licituds d’autorització en el període previst, amb la
documentació indicada.
Si les sol·licituds presentades superaren el nombre de vacants existents,
l’Ajuntament resoldrà donant prioritat a aquelles que posen a disposició productes
menys oferits en el mercat i, si escau, per ordre de registre d’entrada.

L'autorització que s'atorgue no donarà lloc a un procediment de renovació
automàtica ni comporta cap altre tipus d'avantatge per al prestador cessant o les
persones que estan especialment vinculades amb ell.
ARTICLE 8. Modificacions.
Durant el període de vigència de les autoritzacions concedides es podran
aprovar les modificacions següents:
a) Permuta de parades de venda del mateix grup de productes entre els
titulars actuals.
b) Ampliació o reducció de dimensions del parada de venda autoritzats si la
disponibilitat d'espai el permet.
c) Canvi de parada de venda. En el cas d'haver-hi més d'una petició de canvi
a un parada vacant, es donarà preferència al titular de major antiguitat en el
mercat ambulant de Faura.
ARTICLE 9. Horari.
L'horari d'entrada i eixida és el següent.
a) L'entrada dels venedors començarà a les set del matí i finalitzarà a les huit i
mitja.
b) L'arreplega de la mercaderia començarà a les tretze hores. A les catorze
hores i trenta minuts les vies urbanes hauran de quedar totalment expedites per al
trànsit, excepte circumstàncies especials de mal temps.
ARTICLE 10. De les obligacions dels titulars de les parades.
Són obligacions dels titulars de les parades autoritzades, les següents:
1. Respectar els horaris d'entrada i eixida de vehicles al recinte del mercat
ambulant.
2. Ocupar les parades assignades sense excedir-se de les delimitacions
autoritzades per l'Ajuntament.
3. Exhibir

visible en la parada l'autorització de la venda, les seues dades

personals. El document en què conste l'autorització municipal així com una direcció

per a la recepció de possibles reclamacions. En cas de productes alimentaris, el
corresponent carnet de manipulador d’aliments.
4. Exposar el preu de venda al públic dels distints articles.
5. Fer efectiva la taxa dins dels períodes establits per al seu pagament.
6. Mantindre neta la via pública, reparar els desperfectes que puga causar en
paviment, arbratge, enllumenat i mobiliari urbà
7. Estar en possessió, en el lloc de venda, de les corresponents factures i
documents que acrediten la procedència dels productes. Per al cas de venda directa
pels agricultors de la seua pròpia producció, estos hauran d'acreditar la condició de
productor primari així com els productes que cultiva.
8. Complir amb la normativa vigent en matèria d'exercici del comerç, de
disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris.
Totes les altres obligacions que, amb caràcter general s'establisquen en les
disposicions legals vigents.
ARTICLE 11. Pagament de la taxa.
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes fixades en l'ordenança fiscal es
liquidaran per cada aprofitament sol·licitat i seran irreductibles.
L'impagament de la taxa comportarà la perduda de l'autorització de venda,
prèvia incoació del corresponent expedient.
ARTICLE 12. Inscripció en el registre general de comerciant i de comerç.
El procediment i la resta de requisits necessaris per a la inscripció dels
comerciants que exercisquen la venda no sedentària i dels mercats no sedentaris,
fixos, periòdics o ocasionals que se celebren a la Comunitat Valenciana, en el Registre
General de Comerciants i de Comerç, seran establits per Orde de la Conselleria
d'Indústria, Comerç i Turisme.
ARTICLE 13. Inspecció.
L'Ajuntament a través dels serveis municipals corresponents, vigilarà i garantirà
el degut compliment de les normes establides en la present ordenança i la resta de
normativa vigent. D'observar-se incompliments podrà incoar-se expedient sancionador
i/o revocar-se l'autorització municipal.
Podran prendre's mesures amb caràcter immediat si així ho aconsellaren les
circumstàncies, com ara l'alçament de la parada o la intervenció cautelar dels

productes que puguen ocasionar risc per a la salut o seguretat dels consumidors i
aquells altres la procedència dels quals no puga ser acreditada correctament.
La Conselleria competent inspeccionarà les condicions higienicosanitàries
existents en les parades de venda de productes alimentaris.
ARTICLE 14. Infraccions
Constituïx infracció administrativa l'incompliment del que establix esta
Ordenança.
Les Infraccions a les normes d'esta Ordenança, es classifiquen en lleus, greus
i molt greus.
1. Constituïxen infraccions lleus:
a) La utilització de megafonia, excepte autorització expressa.
b) La no exhibició de l'autorització municipal en el lloc durant el període de
venda.
c) Exposició d'articles i mercaderies directament sobre el paviment.
d) La desatenció o no compliment de les simples indicacions o requeriments
dels agents municipals.
e) Incompliment d’horari.
f)

Col·locació de mercaderies en l'exterior o fora del perímetre del lloc.

g) Provocar discussions o altercats lleus.
h) Qualsevol altra inobservança a esta Ordenança no tipificada com a infracció
greu ni molt greu.
2. Constituïxen infraccions greus:
a) L'incompliment de les normes sobre condicions higièniques de les
instal·lacions de la parada i de neteja del sòl en què s'ubica.
b) La comissió de més d'una infracció lleu i siga declarada així per resolució
ferma en un període d'un any.
c) La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l'autorització
municipal.
d) La negativa a facilitar informació o prestar col·laboració als serveis de
control i inspecció municipals, així com el subministrament d'informació falsa.
e) El comerç exercit per persones diferents de les previstes en l'article 7.

f)

La circulació o estacionament de vehicles dins del mercat ambulant

municipal durant l'horari de celebració del mateix.
g) Pertorbació greu de la convivència amb les altres persones que
exercisquen la venda ambulant o que afecte directament l'exercici legítim dels seus
drets o activitats.
h) Realització d'activitats comercials sense l'autorització exigida o amb
incompliment de les condicions administratives i sanitàries imposades en la mateixa.
i)

Incompliment dels deures legals d'informació o publicitat enfront dels

adquirents (falta de llista de preus o tindre-ho en lloc no visible per al públic...).
j)

Danys ocasionats intencionadament en les instal·lacions mòbils situades en

la via pública.
3. Constituïxen infraccions molt greus:
a) La comissió de més d'una infracció greu i siga declarada així per resolució
ferma en un període d'un any.
b) La resistència, coacció o amenaça als empleats públics encarregats de les
funcions a què es referix la present ordenança.
c) El comerç sense autorització municipal.
d) La negativa absoluta al compliment dels requeriments dels agents
municipals o de l'autoritat administrativa.
e) L'impediment de l'ús del servei a altres comerciants amb dret a la seua
utilització.
f)

L'impediment o la greu i rellevant obstrucció al funcionament normal del

servei.
g) Posar en perill físic a qualsevol usuari o al personal sempre que medie dol
o negligència greu.
ARTICLE 15. Sancions.
1. Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 750 €.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb multa de fins a 1500 €.
3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de fins a 3000 €.
ARTICLE 16. Potesta 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 de les

conductes i infraccions la sanció e del qual inspecció tinguen atribuïdes legal o
reglamentàriament, sempre prèvia incoació de l'expedient administratiu corresponent,
de conformitat amb l'article 17 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel que
s'aprova el Reglament de Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora, i
els articles 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 17. Prescripció
Les infraccions molt greus prescriuran al 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 tres anys,
les imposades per faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any.
DISPOSICIÓ FINAL
En el no previst en esta Ordenança s'aplicarà la Llei 8/1986, de 29 de
desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies Comercials, el Decret 175/1989, de
24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que es regula l'exercici
de la venda fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària,
l'Orde de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la que
es desenvolupa el Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana; i supletòriament, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç
Detallista; el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'Exercici de la
Venda Ambulant o No Sedentària; i la Normativa vigent en matèria higienicosanitària i
protecció del consumidor.
Faura, 24 d’agost de 2010
L’alcalde,
Antoni F. Gaspar Ramos

