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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Capítol primer. Àmbit d’aplicació

L'objecte d'aquest capítol és delimitar l'àmbit d'aplicació de l'ordenança, en un doble
sentit: en un sentit espacial, limitant-ho al terme municipal corresponent, i en un
sentit material, amb una breu definició del contingut de «venda no sedentària».
Referent a açò cal destacar que aquelles modalitats de venda que l'article 1.2 del
Decret 175/1989 exclou de ser considerades com a venda no sedentària (venda
domiciliària, venda mitjançant aparells automàtics de distribució, venda de loteries,
etc.), no poden ser regulades per aquesta ordenança.

A açò s'afig la prohibició explícita de tota modalitat de venda no sedentària no
contemplada i regulada expressament en l'ordenança.

Article 1

1. La present ordenança té per objecte regular l'exercici de la venda fora
d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària, en el
terme municipal de Massanassa.

2. Es considera venda no sedentària la venda ambulant i la realitzada en
punts no estables per venedors habituals o ocasionals.

3. En el terme municipal només es permetrà la pràctica de les modalitats
de venda no sedentària recollides en la present ordenança, amb les
limitacions d'espai, dies, horari i productes que en la mateixa s'estableixen.

Capítol segon. De les modalitats de venda no sedentària i el seu règim d’autorització

Article 2. De la venda ambulant

1. Es considera venda ambulant la venda no sedentària practicada en
ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la
seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs
successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.

2.
a) La venda ambulant només podrà ser exercida en la zona del terme
municipal específicament habilitada, i durant els dies dissabte de
cada setmana que no siguen festius, de 8 a 15 hores del matí.

b) En el plànol que s'acompanya com a annex a la present ordenança
s'especifica la zona del terme municipal al fet que fa referència
l'apartat anterior.

c) El nombre màxim d'autoritzacions a concedir anualment per
l'Ajuntament per a l'exercici de la venda no sedentària en la seua
modalitat de venda ambulant serà determinat per acord de la Junta
de Govern Local.
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Article 3. De la venda no sedentària en ubicació fixa

1. La venda no sedentària en ubicació fixa és la practicitat sobre un
mateix lloc durant tota la jornada de venda i mitjançant instal·lacions
fàcilment desmuntables o traslladables que permeten deixar expedit l'espai
a la terminació de l'activitat diària.

2. La venda no sedentària en ubicació fixa podrà ser:

 Aïllada: quan la ubicació assignada al venedor no fos integrada en
cap dels mercats ambulants previstos en l'article 5.

 En agrupació col·lectiva o mercat ambulant: quan la ubicació
assignada al venedor forma part integrant de l'assignada a un
col·lectiu de venedors en la forma prevista en l'article 5.

Article 4. De la venda no sedentària en ubicació fixa aillada

Queda prohibida la venda no sedentària en ubicació fixa aïllada. La venda no
sedentària en ubicació fixa només podrà realitzar-se en els mercats ambulants al
fet que es refereix l'article següent.

Article 5. De la venda no sedentària en mercats

La venda no sedentària en ubicació fixa, en agrupació col·lectiva o mercat
ambulant, només podrà realitzar-se en els llocs i dates següents:

 Mercat, situat en la zona delimitada pels carrers grafiadas en el plànol
d'ubicació que figura en l'annex, durant els dissabtes de cada setmana,
entre les 8 i les 15 hores del matí.

L'emplaçament indicat podrà ser objecte de modificació quan concórreguen
circumstàncies d'interès públic que així ho aconselle. Aquesta modificació serà
acordada per resolució d'Alcaldia, previ dictamen de la comissió informativa
competent.

Capítol tercer. Dels productes objecte de venda no sedentària

Article 6

Els productes objecte de venda seran: productes tèxtils i calçat, d’artesania i
d’ornat de xicotet volum.

Podrà autoritzar-se la venda de productes comestibles efectuada per agricultors i
apicultors limitada a la seua pròpia producció, en els termes previstos en la
present ordenança.

La venda no sedentària de productes alimentàris diferents als anteriorment
indicats només podrà autoritzar-se quan es realitzen en instal·lacions
sanitàriament adequades.

En tot cas queda prohibida la venda no sedentària d'aquells productes que la seua
normativa específica així ho establisca.
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Capítol quart. Requisits per a l’exercici de la venda no sedentària

Article 7

Per a l'exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se els següents
requisits:

a) Estar donat d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de llicència fiscal
o, si escau, de l'impost sobre activitats econòmiques.

b) Estar donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

c) En el cas d'estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència
i treball per compte propi, i complir amb la resta de disposicions vigents
que els siguen aplicables.

d) Estar inscrit en el Registre General de Comerciants i de Comerç.

i) Estar en possessió de la corresponent autorització municipal, sense més
excepcions que les previstes (si escau) en l'article 19 de la present
ordenança.

f) Satisfer els preus públics que les ordenances municipals establisquen per
a aquest tipus d'activitat comercial.

g) Qualssevol altres requisits que puguen establir-se per l'Administració
competent per raó de matèria, conforme al previst en l'article 5.2 del
Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana.

Capítol quint. De l’autorització municipal per a la venda no sedentària

Article 8

1. L'atorgament d'autorització municipal per a l'exercici de la venda no
sedentària s'efectuarà mitjançant decret de l'Alcaldia, prèvia comprovació
del compliment per l'interessat de la resta de requisits que estableix
l'article anterior.

2. Les sol·licituds d'autorització hauran de dirigir-se al senyor alcalde,
acompanyades de la següent documentació:

 Fotocòpia del document nacional d'identitat del sol·licitant,
acompanyada de l'original per a la seua compulsa.

 Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en l'epígraf o
epígrafs corresponents de llicència fiscal, o de l'impost d'activitats
econòmiques si escau, i al corrent en el pagament de la quota.

 Documentació acreditativa d'estar en situació d'alta o assimilada
en el règim corresponent de la Seguretat Social i al corrent en el
pagament de la quota.
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 Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en el Registre
General de Comerciants i de Comerç, o d'haver transcorregut el
termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció al
que es refereix l'article 2 de l'Ordre de 6 de juny de 1990 de la
Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.

 En el cas d'estrangers, documentació acreditativa d'haver obtingut
els corresponents permisos de residència i treball per compte propi,
així com del compliment de la resta de disposicions vigents que els
siguen aplicables.

 Documentació acreditativa d'haver realitzat el dipòsit previ dels
preus públics que per a aquest tipus de venda prevegen les
corresponents ordenances municipals.

 Relació del/dels lloc/s, dates i horaris, o del mercat ambulant, si
escau, perquè se sol·licita autorització.

 Relació dels productes que seran posats en venda.

 En el supòsit de venda de productes alimentosos (només si s'ha
optat per admissibilitat), carnet sanitari de manipulador d'aliments, a
més d'una succinta memòria explicativa relativa al condicionament i
presentació dels productes i de les instal·lacions que es pretenguen
utilitzar per a la seua venda, i la seua adequació a les
reglamentacions tècnic-sanitàries i altres normes aplicables.

3. A les sol·licituds hauran d'adjuntar-se tots aquells documents que
acrediten els mèrits que es pretenga fer valdre a l'efecte del barem previst
en l'article 13.

Article 9

Si se sol·licita autorització per a la venda no sedentària de productes alimentaris
serà requisit necessari per a l'atorgament de l'autorització el previ informe
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 açò s'ajusten a les reglamentacions tècnic-sanitàries i altra
normativa aplicable.

Article 10

1. En l’autorització deurà especificar-se:

 El nom, domicili i document nacional d'identitat del titular, i de la
persona que puga fer ús de l'autorització si el titular d'aquesta és
una persona jurídica.

 La relació de productes que puguen ser objecte de venda.
 El lloc o llocs on haja d'exercir-se la venda.
 Les dates i horari al fet que se subjectarà l'exercici de la venda per

part de la persona autoritzada.

2. L'autorització municipal serà personal i intransferible, podent no obstant
açò, fer ús d'ella, quan el titular siga una persona física i sempre que li
assistisquen en l'exercici de la seua activitat, el cònjuge, els fills i els
empleats donats d'alta per aquell en la Seguretat Social.
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3. Si el titular de l'autorització és una persona jurídica només podrà fer ús
de la mateixa el soci o empleat de l'entitat expressament indicat en
l'autorització. En cas que per mort, jubilació, malaltia, acomiadament o
baixa en l'entitat, o per qualsevol altra causa justificada, haja de procedir-
se a la seua substitució, l'entitat titular de l'autorització haurà de
comunicar-ho a l'Ajuntament en un termini no superior a deu dies des del
moment en què es produïsca la situació, indicant el nom, domicili i
document nacional d'identitat del substitut i la causa de la substitució.

4. En tot cas s'imputarà al titular de l'autorització la responsabilitat
derivada de possibles infraccions al que es disposa en la present ordenança.

5. El període de vigència de l'autorització serà d'un semestre natural
prorrogable per un altre, previ pagament de les taxes corresponents.

6. L'autorització municipal haurà de ser exhibida pel seu titular, de forma
visible i permanent, en el corresponent punt de venda.

Article 11

1. La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no
sedentària tindrà caràcter discrecional, dins dels límits fixats per la present
ordenança i del respecte al principi d'igualtat.

2. En cap cas podrà concedir-se a un mateix venedor més d'una autorització
per a l'exercici de la venda no sedentària dins d'un mateix període anual.

3. L'atorgament d'autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària
es farà públic, per a general coneixement, mitjançant edicte que s'exposarà
en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació per període no inferior a deu
dies.

Article 12

L'atorgament d'autoritzacions per a la pràctica de la venda no sedentària
s'efectuarà conforme al següent procediment:

1. L'Ajuntament farà pública anualment, en el seu tauler d'anuncis, l'oferta
de llocs de venda no sedentària, agrupats per modalitats, per a l'any
immediatament següent. L'oferta haurà d'anunciar-se abans del 15
d'octubre, i haurà d'assenyalar el termini per a la presentació de sol·licituds
d'autorització, que no podrà ser inferior a quinze ni superior a trenta dies.
En cap cas l'oferta podrà contenir un nombre de llocs de venda superior als
permesos per la present ordenança per a cadascuna de les modalitats
contemplades.

2. Dins del termini assenyalat en l'oferta, els interessats hauran de
presentar les seues sol·licituds d'autorització, segons model que figura com
a annex de la present ordenança, juntament amb la documentació al fet
que fa referència l'article 8.

3. Dins dels deu dies següents a la terminació del termini l'Ajuntament farà
pública en el seu tauler d'anuncis la relació de sol·licitants, especificant
aquells als quals, per defecte en la instància o per falta dels documents que
siguen exigibles, no se'ls puga admetre a tràmit la sol·licitud, concedint-los
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un ulterior termini de deu dies hàbils per a esmenar els defectes indicats.
Una vegada transcorregut aquest termini l'Ajuntament farà pública en la
mateixa forma la llista definitiva de sol·licitants.

4. En cas que el nombre de sol·licituds admeses a tràmit siga superior al
nombre de llocs inclosos en l'oferta publicada per l'Ajuntament, es
procedirà a establir un ordre de prelació conforme a la puntuació que
resulte de l'aplicació del barem regulat en l'article següent, en funció dels
mèrits que el sol·licitant haja acreditat suficientment.

5. L'Ajuntament haurà de resoldre sobre les autoritzacions sol·licitades
abans del dia 15 de desembre de l'any anterior a aquell en què hagen de
tenir vigència, amb arranjament, si escau, a l'ordre de prelació que resulte
de l'aplicació del barem, havent de notificar-se als interessats abans del 31
de desembre la concessió o, si escau, la denegació d'autorització.

Article 13

1. Per a la valoració i l'establiment d'un ordre de prelació entre les
sol·licituds admeses a tràmit, quan així procedisca conforme al que disposa
l'article anterior, s'aplicarà el següent barem:

 Haver exercit la venda ambulant en el mercat ambulant d'aquest
municipi de forma continuada durant un període de temps superior a
dos anys. 20 punts
 Estar empadronat en el municipi de Massanassa amb una
antiguitat mínima de dos anys. 10 punts
 En demanda de primera ocupació. 10 punts
 Càrregues familiars, per cada persona al seu càrrec. 3 punts

Article 14

1. Dins de l'any no podran concedir-se més autoritzacions per a l'exercici
de la venda no sedentària que les anunciades prèviament d’acord al que es
disposa en l'article 1.

2. Si durant l'any en curs es produïra alguna vacant per renovació o
caducitat de l'autorització, per defunció o renúncia del seu titular o com a
conseqüència de l'aplicació de règim d'infraccions i sancions previst en la
present ordenança, la mateixa s'oferirà públicament i l'atorgament de
l'autorització s'efectuarà per rigorós ordre de recepció de sol·licituds,
sempre que reunisquen els requisits exigibles.

Article 15

L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària podrà ser
revocada, en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:

a) Per desaparició de les circumstàncies que van donar lloc al seu
atorgament, sempre que les mateixes hagueren quedat suficientment
especificades en l'expedient de concessió de l'autorització.

b) Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de
defensa dels consumidors i usuaris.
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c) Per aplicació del règim sancionador previst en el capítol IX de la present
ordenança.

En tot cas, la revocació de l'autorització municipal requerirà la tramitació de
l'oportú expedient amb audiència de l'interessat, i no originarà dret a
indemnització o compensació de cap tipus.

Article 16

La cancel·lació de la inscripció en el Registre General de Comerciants i de Comerç
conforme al previst en el Decret 77/1987, de 25 de maig, del Consell de la
Generalitat Valenciana, o qualsevol altra alteració en la situació del venedor
autoritzat de la qual es derive l'incompliment sobrevingut d'algun dels requisits
que per a l'exercici de la venda no sedentària estableix l'article 7 de la present
ordenança, produirà automàticament la caducitat de l'autorització municipal.

Article 17

El nombre d'autoritzacions atorgades durant cada any per a l'exercici de la venda
no sedentària en les seues diferents modalitats no podrà superar els límits
establits en els articles 2, 4 i 5 de la present ordenança, sense perjudici del que
es disposa en els articles 18 i 19.

Capítol sext. De la venda directa, de la seua pròpia producció, per agricultors i apicultors

Article 18

1. Els agricultors i apicultors veïns del municipi de Massanassa i dels
municipis limítrofs podran efectuar la venda directa de la seua pròpia
producció, exclusivament, en els llocs i dies establits per a la celebració del
mercat ambulant.

2. Per al seu exercici serà requisit necessari estar en possessió de la
corresponent autorització municipal.

La sol·licitud d'autorització haurà de dirigir-se al senyor alcalde i haurà
d'anar acompanyada de:

 La documentació que acredite fefaentment la condició de
productor primari del sol·licitant, i

 Justificant del dipòsit previ dels preus públics que, per a aquest
tipus de venda, prevegen les ordenances municipals.

3. L'autorització serà concedida mitjançant decret de l'Alcaldia, i en ella
s'especificarà individualment:

 Els productes que podran ser venuts pel productor acollit a
aquesta modalitat de venda.
 El lloc on haja d'exercir-se, i,
 Dates i horaris en què puga practicar-se.
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L'autorització municipal haurà d'exhibir-se de forma visible i permanent en
el punt de venda.

4. En tot cas serà requisit previ per a l'atorgament d'autorització municipal
l'informe favorable de les autoritats sanitàries al fet que refereix l'article 9.

5. Les sol·licituds d'autorització per a la pràctica d'aquesta modalitat de
venda no sedentària seran resoltes per ordre de presentació, sense que els
siga aplicable el procediment regulat en l'article 12.

Capítol sèptim. Altres supòsits de venda no sedentaris

Article 19

En ocasió de desenvolupament de les festes patronals o de la realització
d'activitats municipals de caràcter singular podran autoritzar-se pel període de la
seua durada mercats ambulants artesanals de caràcter extraordinari en les zones
que determine l'Ajuntament.

Capítol huité. De l’exercici de la venda no sedentària

Article 20

En el desenvolupament de la seua activitat mercantil els venedors no sedentaris
hauran d'observar el que es disposa per la normativa vigent a cada moment sobre
l'exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris,
havent d'estar en possessió, en el lloc de venda, de les corresponents factures i
documents que acrediten la procedència dels productes, així com de cartells o
etiquetes en els quals s'exposen, suficientment visibles per al públic, els preus de
venda dels productes oferits.

Article 21

La venda no sedentària haurà de realitzar-se en llocs o instal·lacions
desmuntables o de fàcil transport, adequades per a aquest tipus d'activitat.

1. Els titulars de llocs instal·laran, en lloc visible dels mateixos,
l'autorització municipal que disposen. De no poder aportar aquest document
en el moment en què fóra requerida la seua exhibició haurà de justificar
adequadament els motius de la seua manca i acreditar per qualsevol altre
mitjà de prova suficient estar en possessió de la llicència municipal que
empara l'exercici de l'activitat realitzada. L'incompliment d'aquestes
actuacions comportarà l'obligació d'aixecament del lloc.

2. Els titulars disposaran, en lloc de la venda, de les factures, documents o
qualsevol altre justificant, que acredite la procedència dels productes, així
com cartells o etiquetes en els quals s'exposen, de forma visible, els preus
de venda dels productes oferits i fulles de reclamacions; així mateix tindran
a la vista totes les existències d'articles, sense que puguen apartar,
seleccionar o ocultar part dels mateixos.
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3. Els titulars de llocs romandran sempre en els mateixos durant les hores
de funcionament del mercat, on podran estar acompanyats per persones
degudament autoritzades per l'Administració Municipal.

Quan concórreguen circumstàncies excepcionals, prèviament acreditades
davant l'Ajuntament podrà sol·licitar-se i, si escau, obtenir-se autorització
per a la substitució temporal del titular per un familiar major d'edat,
degudament documentat, fins a un màxim de 3 mesos, transcorregut aquest
termini, el titular perdrà l'espai reservat en el mercat, extingint-se
l'autorització de venda passats tres mesos més.

4. 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 l'Administració Municipal, abans de transcórrer
l'esmentat termini, situacions de força major.

5. Els titulars dels llocs estaran obligats a facilitar als funcionaris municipals
la documentació que se'ls sol·licite.

6. Els mercats extraordinaris es muntaran en horari de 7 a 8 hores del matí i
funcionaran en horari comprès entre les 8 i les 15 hores, havent d'efectuar-
se les tasques de càrrega i descàrrega de gèneres fóra del citat horari, en el
qual queda prohibida la circulació de vehicles per l'interior del mercat.

Els vehicles dels venedors no podran trobar-se a l'interior del mercat, ni al
costat del lloc de venda, havent d'estacionar en llocs hàbils en els limítrofs
del mercat. Per a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies els
vehicles no podran estacionar-se a l'interior de la zona del mercat més
temps de l'imprescindible per a verificar-les.

7. Els titulars de llocs que a les 9 hores no hagen comparegut en el mercat
perdran el dret a instal·lar el mateix, quedant buit l'espai que tenia
assignat.

8. Els venedors hauran d'observar a cada moment el que es disposa en la
normativa vigent sobre l'exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa
dels consumidors i usuaris.

9. Els titulars respectaran els perímetres i llocs destinats per a l'exercici de
la venda que, en cap cas, hauran de coincidir amb accés a edificis públics,
privats o establiments comercials i/o industrials; no podran, així mateix,
situar-se de manera que dificulten o impedisquen la visibilitat dels seus
aparadors o exposicions, senyals de trànsit o altres indicatius; tampoc
podran situar-se en confluències de carrers, pas de vianants o entrada
reservada per a vehicles.

No es podran expendre les mercaderies fora del lloc assignat ni
obstaculitzar la lliure circulació dels passadissos entre parades.

Es prohibeix igualment enganxar o subjectar tensors o qualsevol altre
material pertanyent a la parada del mercat a les façanes particulars.

Els llocs estaran ordenats amb la separació suficient perquè, en cas
d'accident, esdeveniment imprevist o urgent, puga accedir-se al lloc o
evacuar-se als necessitats amb precisa facilitat. Els llocs de venda hauran
de ser instal·lats des de la vora de la vorera, sense envair aquesta, la qual
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quedarà expedita al pas de vianants. Queden prohibits els sortints de les
parades que caiguen al frontal de les mateixes.

10. Els desaprofitaments, envasos, embolcalls i altres residus originats en
ocasió de l'activitat comercial seran dipositats en els contenidors que es
troben instal·lats en els voltants d'on se celebren els mercats ambulants, la
ubicació dels quals haurà de ser respectada pels titulars dels llocs.

Queda prohibit cridar les ofertes del gènere i l'ús d'aparells acústics.

Article 22

Dins de les zones i perímetres en els quals, en virtut del que es disposa en la
present ordenança, es permet l'exercici de la venda no sedentària, la ubicació
dels punts de venda no podrà coincidir, en cap cas, amb l'accés a edificis públics
o a establiments comercials o industrials, ni situar-se de manera que impedisquen
o dificulten la visibilitat dels seus aparadors o exposicions.

Article 23

Sense perjudici de les establides en altres articles de la present ordenança el
venedor no sedentari haurà de complir les següents obligacions:

Vindrà obligat a deixar neta la via pública i a reparar els desperfectes que puga
ocasionar en paviment, arbrat, enllumenat i mobiliari urbà.

A mantenir en bon estat de conservació les instal·lacions del lloc, complir les
instruccions que sobre aquests extrems dicte l'autoritat designada per
l'Ajuntament per a exercir les funcions de policia en mercats ambulants i altres
llocs on es practique la venda no sedentària.

Capítol nové. Infraccions i sancions

Article 24

1. L'Ajuntament vigilarà i garantirà el degut compliment, pels titulars de
les autoritzacions concedides, de les obligacions establides en la present
ordenança i altra normativa aplicable, sense perjudici de l'exercici de les
seues competències per part dels òrgans corresponents de l'Administració
de l'Estat o de la comunitat autònoma.

2. En cas que els productes posats a la venda puguen, segons el parer de
l'autoritat inspectora, ocasionar riscos per a la salut o seguretat dels
consumidors o usuaris, o no puga ser correctament acreditada la seua
procedència conforme al que es disposa en l'article 20, es procedirà a la
seua intervenció cautelar, donant immediat compte dels fets, amb remissió
dels antecedents i informació necessaris, als òrgans competents per raó de
la matèria.
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Article 25

Sense perjudici de la competència sancionadora dels òrgans de la Generalitat
Valenciana, regulada per la Llei 2/1987, de 9 d'abril, de l'Estatut de Consumidors i
Usuaris de la Comunitat Valenciana; per la Llei 8/1986, de 29 de desembre,
d'Ordenació de Comerç i Superfícies Comercials; pel Decret 175/1989, de 24 de
novembre, pel qual es regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial,
en la seua modalitat de venda no sedentària, i pel Decret 75/1987, de 25 de
maig, pel qual es determina el procediment i la competència sancionadora en
matèria de comerç i de l'activitat comercial, les infraccions al que es disposa en
la present ordenança seran sancionades per l'Ajuntament conforme al següent
règim sancionador.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

25.1.1. Es considera infracció lleu:

a) Les discussions i altercats que no produïsquen escàndol.

b) L'ús d'aparells acústics i cridar les ofertes de gènere.

c) La falta de condícia de les persones i llocs.

d) La inobservança de les ordres donades per les autoritats municipals
o les obligacions previstes en la present ordenança, quan no
meresqueren una altra qualificació.

i) L'incompliment no reiterat de l'horari d'inici i terme de mercats
extraordinaris.

f) La no col·locació de preus en lloc visible.

g) La falta de col·locació del permís d'instal·lació en lloc visible.

h) Aparcar el vehicle del titular dins del recinte del mercat, excepte
per especials circumstàncies climatològiques i anàlogues.

25.1.2. Es consideren infraccions greus:

a) La reiteració en la comissió d'infraccions lleus. S'entendrà com a
reiteració la comissió de més d'una infracció lleu en el termini d'un
any, quan així siga declarat per resolució que pose fi a la via
administrativa.

b) El no facilitar als funcionaris municipals la documentació que es
requerisca relativa al lloc o al gènere de venda.

c) La no col·locació del permís municipal en lloc ben visible.

d) Les ofenses de paraula i obra al públic i/o a funcionaris.

i) Els altercats que produïsquen escàndol.

f) La informació o publicitat en el lloc de venda que induïsquen a
engany o confusió.
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g) Qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda que
no siga constitutiva de delicte i la venda de saldos sense la deguda
informació.

h) La venda de mercaderies diferents a les assenyalades en
l'autorització municipal.

i) Instal·lació del lloc en lloc no autoritzat.

j) Realització d'actes no autoritzats, així com els que menyscaben la
imatge comercial del mercat o dirigits contra la imatge o dignitat de
comerciants o personal o autoritat de l'Administració.

k) L'acumulació de materials de deixalla o excedents durant la
jornada, com a embolcalls, caixes o anàlegs que menyscaben la
imatge comercial del lloc.

l) No mostrar les factures i documents del gènere de venda que
acrediten la lícita procedència dels productes, acreditant, no obstant
açò, la seua possessió en el termini establit en l'article 21.

m) L'absència injustificada de tres setmanes consecutives.

n) El descuit o negligència amb qualssevol prescripcions de la present
ordenança, quan tingués conseqüències greus, serà considerat falta
greu.

o) Les infraccions de les normes sanitàries.

25.1.3. Es consideren infraccions molt greus:

a) La reiteració en la comissió d'infraccions greus. S'entendrà com a
reiteració la comissió de més d'una infracció greu en el terme d'un
any, quan així siga declarat per resolució que pose fi a la via
administrativa.

b) Els danys causats dolosament 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 establits per les autoritzacions parcials.

d) El romandre en el lloc de venda persona diferent del titular de
l'autorització municipal sense justificació documental de
l'Ajuntament.

i) No disposar de les factures i documents del gènere de venda que
acrediten la lícita procedència dels productes.

f) Lliurar documentació falsa.

g) No disposar de la corresponent autorització de venda no
sedentària.

h) Qualsevol agressió física entre venedors, al públic i/o els
funcionaris municipals o autoritats.
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i) L'arrendament, subarrendament o qualsevol tipus d'acte de
disposició no autoritzada o contrària a les ordenances del lloc
autoritzat.

j) L'abandó de mercaderia o estris després de la jornada de venda.

k) Realització d'actes no autoritzats, així com els que menyscaben la
imatge comercial del mercat o dirigits contra la imatge o dignitat de
comerciants o personal o autoritat de l'Administració, quan
produïsquen conseqüències greus.

Article 26

Correspon imposició de les sancions a la Junta de Govern Local o regidor en qui
delegue.

Les sancions es graduaran atenent als següents criteris: la transcendència social
de la infracció, la negligència o intencionalitat de l'infractor, la naturalesa i
quantia dels perjudicis causats i l'existència de reincidència. S'entén per
reincidència la comissió de més d'una infracció de la mateixa naturalesa en el
termini d'un any, quan així haja sigut declarat per resolució que pose fi a la via
administrativa.

Les sancions que la Corporació podrà imposar al contractista seran les següents:

a) La comissió d'infraccions qualificades com molt greus seran sancionades
amb:

1. Multa de 300,10 a 600,00 euros.

2. Suspensió de la venda durant tres mesos.

3. Pèrdua de l'autorització de venda.

b) La comissió d'infraccions qualificades com a greus seran sancionades
amb:

1. Multes de 150,26 € a 300,00 euros.

2. Suspensió de la venda fins a 30 dies.

c) Per la comissió d'infraccions qualificades com a lleus seran sancionades
amb:

1. Multes de fins a 150,25 €.

2. Prevenció o amonestació quan es tracte de la primera vegada.

En qualsevol de les sancions previstes podrà preveure's amb caràcter accessori el
decomís de la mercaderia.

En els supòsits previstos en els apartats A).2 i 3, B).2 el sancionat no podrà
formular nova sol·licitud fins a tant haja transcorregut el termini de prescripció,
ja siga per a obtenció de llicència, si escau, com a persona autoritzada.



Ordenança Reguladora Venda No Sedentària
Àrea de Policia Local

POL-007-01/13-va Ajuntament de Massanassa 15

La imposició de les sancions previstes quan s'hagueren produït danys comportarà
la reparació o rescabalament dels mateixos.

El procediment s'iniciarà d'ofici per la pròpia Administració Municipal, en virtut de
la funció inspectora i de comprovació, pròpia de la seua competència, o a
instàncies de part mitjançant la corresponent denúncia. En el no previst en
aquesta ordenança s'estarà al que es disposa en la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i normes
concordants.

La imposició de sancions requerirà la incoació d'expedient sancionador amb
audiència del contractista perquè puga formular les al·legacions que estime
convenients en defensa dels seus drets, de conformitat amb el que es disposa en
el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de
Procediment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora.

Disposició addicional

La venda no sedentària es regeix pel que es disposa en la Llei de la Generalitat
Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies
Comercials, pel que es disposa en el Decret del Consell de la Generalitat
Valenciana 175/1989, de 24 de novembre, pel qual es regula l'exercici de la venda
fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària i, amb
subjecció a aquestes normes i a quantes disposicions puguen ser dictades pels
òrgans competents per a la seua aplicació i desenvolupament, pel que es disposa
en la present ordenança.

Disposicions transitòries

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 les mateixes fins al terme de la seua vigència,
que en cap cas podrà perllongar-se més enllà del 31 de desembre de l'any en el
qual aquesta ordenança entre en vigor.

Segona. Els expedients de concessió d'autoritzacions per a l'exercici de la venda
no sedentària que, indicats amb anterioritat, es troben en fase de tramitació a
l'entrada en vigor de la present ordenança s'ajustaran en la seua resolució al que
es disposa en la mateixa, sense perjudici de la conservació dels actes vàlidament
celebrats. A aquest efecte, es requerirà als interessats perquè, en un termini no
inferior a quinze dies, presenten la documentació addicional que, si escau, fora
exigible, advertint-los que si, transcorregut aquest termini el requeriment no fóra
atès, s'arxivaran les actuacions per desistiment de l'interessat.


