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ORDENANÇA NO FISCAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
CAPÍTOL I .-ÀMBIT D'APLICACIÓ.
Article 1.- Objecte.
1.-La normativa continguda en la present Ordenança té com a objecte regular l'exercici de la
venda fora d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària, en el
terme municipal de Bellreguard.
2.- Es considera venda ambulant o no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un
establiment comercial permanent, de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, en
els llocs o perímetres degudament autoritzats en instal·lacions comercials desmuntables o
transportables, incloent els camions-botiga . En tot cas, la venda no sedentària únicament
podrà dur-se a terme en mercats fixos, periòdics o ocasionals així com en llocs instal·lats en
la via pública per a productes de naturalesa estacional.
3.- En el terme municipal només es permetrà la pràctica de les modalitats de venda no
sedentària recollides en este títol amb les limitacions d'espai, dies, horari i productes que en
la mateixa s'establixen.
CAPÌTOL II .- DE LES MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Les modalitats de venda no sedentària es concreten en:
1) Venda ambulant.
2) Venda no sedentària, realitzada en ubicació fixa, ja siga aïllada o agrupada. La venda no
sedentària, amb ubicació fixa, establida en agrupació col·lectiva, coneguda col·loquialment
davall la denominació de mercat ambulant, pot revestir al seu torn les modalitats següents:
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a) La realitzada en mercats habituals, de periodicitat i emplaçament prèviament
determinats, que es limiten a un dia determinat de la setmana. Dimarts mercat
poble, dijous mercat platja
b) La venda no sedentària, realitzada en mercats ocasionals, en festes o
esdeveniments populars.
c) La venda realitzada en llocs instal·lats en la via pública, limitada a productes
estacionals o artesanals, venuts pels mateixos agricultors, artesans o productors en
general, aïlladament o en forma cooperativa.

Article 2.- De la venda ambulant.
1.

Es considera venda ambulant la venda no sedentària practicada en ubicació mòbil,

entenent-se com a venda en règim d'ambulància la practicada de manera i amb els mitjans
que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en
distints llocs successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.
2.

Amb caràcter general queda prohibida la venda ambulant en tot el Terme Municipal.

Article 3.- De la venda no sedentària en ubicació fixa.
1.

La venda no sedentària en ubicació fixa és la practicada sobre un mateix lloc durant

tota la jornada de venda i per mitjà d'instal·lacions fàcilment desmuntables o transportables,
que permeten deixar expedit l'espai a la terminació de l'activitat diària.
2.-La venda no sedentària en ubicació fixa podrà ser:
a) Aïllada: Quan la ubicació assignada al venedor no està integrada en cap dels mercats
ambulants previstos
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b) En agrupació col·lectiva o mercat ambulant: Quan la ubicació assignada al venedor forme
part integrant de l'assignada a un col·lectiu de venedors.
Article 4.- De la venda no sedentària en Mercats ambulants i/o agrupacions col·lectives.
1.-

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 poble dimarts: Respecte dels llocs fixos de venda, s'establix un horari de muntatge
que oscil·larà entre les 6:00 i les 8:30 hores; respecte als llocs de naturalesa eventual, dit
horari de muntatge oscil·larà entre les 8:30 i les 9:00 hores. En l'un i l'altre supòsit, la venda
del mercat ambulant del dimarts haurà de finalitzar abans de les 15:00 hores.
Mercat estival platja dijous: Respecte dels llocs fixos de venda, s'establix un horari de
muntatge que oscil·larà entre les 16:00 i les 18:00 hores. L'adjudicació de llocs lliures a
venedors eventuals, es realitzarà entres les 18:00 i les 18:30 hores, respecte a aquest llocs
de naturalesa eventual, dit horari de muntatge oscil·larà entre les 18:30 i les 19:00 hores. En
l'un i l'altre supòsit, la venda del mercat ambulant del dijous haurà de finalitzar abans de les
22:00 hores.
Mercat estival platja passeig: Respecte dels llocs fixos de venda, s'establix un horari de
muntatge que oscil·larà entre les 18:00 i les 18:30 hores. L'adjudicació de llocs lliures a
venedors eventuals, es realitzarà entres les 18:30 i les 19:00 hores, respecte a aquest llocs
de naturalesa eventual, dit horari de muntatge oscil·larà entre les 19:00 i les 19:30 hores. En
l'un i l'altre supòsit, la venda del mercat ambulant haurà de finalitzar abans de les 24:00
hores.
Agrupació col·lectiva de venda no sedentària: S'entendrà per agrupació col·lectiva de venda
no sedentària aquell tipus de venda que tinga lloc per venedors que formen part o puguen
formen part d'un determinat col·lectiu o s'atinguen a un aspecte sectorial determinat o
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referit a un determinat esdeveniment, i que òbviament no es comprenen en els apartats de
mercats ambulants anteriorment indicats. Este serà perquè el supòsit de la venda no
sedentària que té lloc en coincidència amb la celebració de les Festes Patronals, Moros i
Cristians, Mercat Medieval, Mercat Alternatiu, o mercat o agrupació col·lectiva de venda no
sedentària de naturalesa sectorial.
CAPÍTOL III.- REQUISITS PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.

Article 5.- Requisits exigibles.
Per a l'exercici de la venda no sedentària hauran de complir-se els requisits següents:
a) Estar Donat d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Estar Donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
c) En cas d'estrangers, hauran de complir les disposicions vigents que els siguen aplicables en
matèria de residència i treball.
d) Estar inscrit en el Registre General de Comerciants i de Comerç de la Conselleria
d'Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana.
e) Estar en possessió de l'autorització municipal corresponent, sense més excepcions que les
previstes en l'article 19 d'esta Ordenança.
f) Satisfer les taxes que les ordenances municipals de caràcter fiscal establisquen per a este
tipus d'activitat comercial.
g) Qualsevol altre requisit que puga establir la Conselleria d'Indústria i Comerç, segons el que
disposa l'article 5.2 del Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat
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Valenciana.
h) Complir amb la Reglamentació Sanitària per a venda d'aliments

CAPÍTOL IV.- DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA

A) VENDA NO SEDENTÀRIA EN UBICACIÓ FIXA PER AL MERCAT AMBULANT DIJOUS PLATJA
O PASSEIG PLATJA
Article 6.- Autorització municipal.
1.-L'atorgament d'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en el
Mercat ambulant, s'efectuarà per l'Alcaldia o regidor responsable de l'àrea, després de la
comprovació del compliment pels interessats de la resta dels requisits que s'establixen en
l'article anterior.
2.-Les sol·licituds d'autorització hauran de dirigir-se a l'Alcaldia, adjuntant-se la
documentació següent:
- Per a espanyols, fotocòpia del D.N.I. De la persona sol·licitant.
- Per a estrangers, documentació acreditativa d'haver obtingut els corresponents permisos
de residència i de treball per compte propi, així com del compliment de la resta de
disposicions vigents que li siguen aplicables.
- Documentació acreditativa de què es troba d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de
l'Impost d'Activitats Econòmiques, 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 que ha transcorregut el terme d'un mes des de la presentació de la sol·licitud
d'inscripció a què es referix l'article 2n de l'Orde de 6 de juny de 1990, del conseller
d'Indústria, Comerç i Turisme.
- Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en
especial de no mantindre cap deute amb la Hisenda Municipal en concepte de taxa que per
a este tipus de venda es fixe.
- Còpia de l'ingrés d'haver satisfet la taxa corresponent.
- Relació dels productes que seran posats a la venda: en el supòsit de venda dels productes
alimentaris, carnet de manipulador d'aliments, i la seua adequació a les reglamentacions
tecnicosanitàries i la resta de normes aplicables.
- una fotografia mida de carnet.
3.- En el cas que la sol·licitud d'autorització siga formulada per una persona jurídica haurà de
presentar-se a més, fotocòpia de la targeta d'identificació de persones jurídiques expedida
pel Ministeri d'Economia i Hisenda, i en la sol·licitud haurà de fer-se constar el nom, domicili
i número del DNI de l'empleat o soci de l'entitat que vaja a fer ús de l'autorització per
compte d'esta.
4.- Serà necessari adjuntar a les sol·licituds tots aquells documents exigits a este efecte.
Article 7.- Informe sanitari.
En la venda no sedentària de productes alimentaris serà requisit previ per a la concessió de
l'autorització municipal, l'informe favorable de les autoritats sanitàries competents, havent
de determinar-se en tot cas, si el producte a vendre, el seu condicionament i presentació, i
les instal·lacions que es pretenguen utilitzar per a això, s'ajusten al que disposen les
reglamentacions tecnicosanitàries i la resta de normativa reguladora aplicable.
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Article 8.- Especificacions de l'autorització.1.-En l'autorització s'haurà d'especificar:
- El nom i cognoms, domicili i el DNI del titular i de la persona que pot fer ús de l'autorització
si el titular d'esta és una persona jurídica.
- Relació dels productes que puguen ser objecte de la venda.
- El lloc o llocs on s'haja d'efectuar la venda (número de lloc). Les dates i l'horari al qual se
subjectarà l'exercici de la venda per part de la persona autoritzada.
2.- L'autorització municipal serà personal i intransferible. No obstant, podran 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 ell en la Seguretat Social, i que
així resulten autoritzats pel titular autoritzat. En el cas que per mort, jubilació, malaltia, o per
qualsevol altra causa justificada, s'haja de procedir a la seua substitució, el titular de
l'autorització haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, i sols podrà substituir-lo un familiar en
primer, i s'indicarà el nom, domicili i el D.N.I. del substitut i la causa de la substitució.
3.- Si el titular de l'autorització és una persona jurídica només podrà fer ús d'ella el soci o
empleat de l'entitat expressament indicat en l'autorització. En el cas que per mort, jubilació,
malaltia, acomiadament o baixa en l'entitat, o per qualsevol altra causa justificada, s'haja de
procedir a la seua substitució, l'entitat titular de l'autorització haurà de comunicar-ho a
l'Ajuntament, indicant el nom, domicili i el D.N.I. 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 disposa esta ordenança.
5.- El període de vigència de l'autorització serà de la segon quinzena de juny fins la primera
quinzena de setembre de l'any en curs.
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6.- L'autorització municipal haurà de ser exhibida pel seu titular, de forma visible i
permanent, en el punt de venda corresponent.

Article 9.- Altres aspectes de l'autorització municipal.
1.- La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària tindrà
caràcter de discrecional, dins dels límits fixats per esta ordenança i el respecte del principi
d'igualtat.
2.- En cap cas podrà concedir-se a un mateix venedor més d'una autorització per a ocupar
un lloc de venda en el mercat ambulant del divendres dins d'un mateix període anual.
Article 10.- Renovació de llocs fixos.
A l'entrada en vigor de la present Ordenança el titular de cada lloc de venda de naturalesa
fixa en el mercat ambulant municipal romandrà amb idèntica naturalesa en el número de
lloc que ocupava i que fins a la data tenia així autoritzat.
Durant el mes de gener de cada any, es procedirà a notificar personalment i
individualitzadament a tots els titulars de llocs fixos l'obligació que els assistix de procedir a
acreditar la documentació renovada i referida a l'exercici de què es tracte, que li habilite per
a continuar amb l'exercici de la venda ambulant. Si així es realitza, i queden incorporats al
seu expedient els documents indicats, per l'Alcaldia s'autoritzaran les corresponents
renovacions anuals les quals habilitaran per a l'exercici de la venda ambulant no sedentària
en el mercat ambulant d'esta població, i per al mateix número de lloc que ocupava l'any
immediat anterior.
Si després de la indicada notificació, i transcorregut el termini indicat en aquesta, per part
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de l'interessat no es procedix a regularitzar o renovar la documentació que se li sol·licita, el
seu lloc esdevindria de forma automàtica i sense més tràmits com a vacant.
Article 11.- Procediment d'atorgament d'autoritzacions i de canvi de llocs fixos.
1. Procediment d'opció de canvi de llocs fixos.
L'ajuntament informarà als interessats, amb antelació suficient del dia en que es procedirà el
sorteig per a la millora de llocs fixos, essent el dia indicat com a únic dia per a la millora de
lloc.
Són susceptibles d'opció a canvi de llocs aquells que pertanyen o integren una mateixa
secció del Mercat ambulant, açò és, no serà admesa cap sol·licitud de canvi de lloc fix d'una
secció de venda a una altra, sinó només dins de la mateixa secció.
I sols podran optar al canvi de lloc, aquells que tinguen abonat el seu lloc actual, dins del
termini establert a l'efecte.
Tindran preferència en el canvi els titulars de llocs fixos que acrediten una convivència
efectiva en la nostra població.
2n.- Procediment d'adjudicació de llocs fixos vacants.
Finalitzat el tràmit de canvi de llocs fixos, l'Ajuntament de Bellreguard farà pública l'oferta
de llocs de venda no sedentària que es troben efectivament VACANTS, agrupats per seccions
(Alimentació o Diversos), amb indicació del nombre de metres lineals que correspon a cada
lloc, així com la numeració concreta del mateix. I es realitzarà un sorteig per a l'adjudicació
d'aquestes vacants.
L'Ajuntament indicarà amb antelació suficient dia i hora del sorteig.
Article 12.- Adjudicació de llocs buits (fallo).
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Si després de procedir com s'ha indicat en els apartats precedents, persistira l'existència
d'algun lloc buit, o es produïra l'eventualitat de trobar-se vacant o buit per incompareixença
del seu titular en l'horari establit per al muntatge, de forma eventual s'adjudicaran
setmanalment, aplicant-se el criteri de continuació de la llista de compareixences creada a
este efecte, en l'orde predeterminat en la mateixa. Tal adjudicació únicament tindrà vigència
per a un únic dia de mercat ambulant.
A tals efectes els sol·licitants hauran d'acreditar que reunixen els requisits generals fixats en
l'article 5 de la present ordenança.
Article 13.- Incidències.Per mitjà d'informe motivat, en funció de les necessitats reals del servici del mercat, podran
establir-se, determinar-se o restringir-se el número de màxim de llocs per articles o
productes. Tal determinació o concreció seria objecte d'aprovació per Decret de l'Alcaldia.
Article 14.- Fitxa acreditativa del lloc.
Els titulars de llocs considerats o estimats de naturalesa fixa, hauran de comptar amb una
fitxa acreditativa del lloc, emesa pels Servicis municipals, on es faça constar, entre altres
extrems, el núm. de lloc, metres lineals, productes de venda, fotografia i dades personals
identificatius del titular per a l'exercici de venda i fins a un màxim de dos persones
autoritzades. Tal acreditació haurà d'exposar-se en lloc visible per al públic en general en el
propi lloc de venda. També haurà d'incorporar-se les fotografies de les dos persones com a
màxim autoritzades pel titular per a l'exercici de venda.
Esta fitxa acreditativa s'estendrà per temporada estival, renovable pel mateix període,
mentre no se sol·licite un canvi de lloc o s'hagen alterat les circumstàncies que inicialment
hagueren motivat la seua expedició.
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Tractant-se de llocs de venda de naturalesa eventual, s'estendrà igualment una fitxa
provisional, amb les dades identificades de l'autoritzat per a l'exercici de la venda no
sedentaria.

Article 15.- De la venda directa en el mercat ambulant de la producció pròpia.
Els agricultors i apicultors, amb pròpia producció, que acrediten una convivència efectiva en
el Municipi de Bellreguard, així com tindre propietats rústiques on es cultiven tals productes,
podran efectuar la venda directa de la producció pròpia, exclusivament en els llocs habilitats
a este efecte.
L'Ajuntament de Bellreguard en estos casos, comprovarà d'ofici, el cultiu concret assenyalat
pel sol·licitant en les seues respectives propietats rústiques.
1) Per al seu exercici serà requisit necessari estar en possessió de l'autorització municipal
corresponent.
2) 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.
3) L'autorització serà concedida expressament, i en ella s'especificaran individualment:
-Els productes que podran ser venuts pel productor acollit a esta modalitat de venda.
- Dates i horaris en què podran practicar-se
-L'autorització municipal haurà d'exhibir-se de forma visible i permanent en el lloc de venda.
-Informe sanitari respecte de si els productes objecte de venda s'ajusten a les
Reglamentacions tecnicosanitàries.
4) Les sol·licituds d'autorització per a la pràctica d'esta modalitat de venda no sedentària
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seran resoltes per orde de presentació.
Article 16.- Revocació i extinció de l'autorització.
L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària podrà ser revocada i
s'extingirà en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:
a) Per no trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social que li
habiten per a la venda no sendentaria (I.A.E., Segur d'autònoms).
b) Per la desaparició de les circumstàncies que van motivar el seu atorgament, sempre que
estes hagueren quedat prou especificades en l'expedient de concessió de l'autorització.
c) Per impagat de les taxes municipals corresponents.
d) Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris, comerç, disciplina de mercat i venda no sedentària.
e) Per aplicació del règim sancionador previst en esta ordenança.
f) Finalització del termini per al que es va atorgar.
g) Renúncia expressa del titular.
h) No assistir el titular o persona que li substituïsca durant DOS MESOS.
La revocació, siga per la causa o motiu que siga, en cap cas podrà comportar indemnització o
compensació de cap tipus.
B) VENDA NO SEDENTÀRIA EN UBICACIÓ FIXA PER AL MERCAT AMBULANT DE LA POBLE
(DIMARTS).
Article 17.- Autorització municipal.
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1.- L'atorgament d'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en el
Mercat ambulant, s'efectuarà per l'Alcaldia o regidor responsable de l'àrea, després de la
comprovació del compliment pels interessats de la resta dels requisits que s'establixen en
l'article 6
2.-Les sol·licituds d'autorització hauran de dirigir-se a l'Alcaldia, adjuntant-se la
documentació següent:
- Per a espanyols, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
- Per a estrangers, documentació acreditativa d'haver obtingut els corresponents permisos
de residència i de treball per compte propi, així com del compliment de la resta de
disposicions vigents que li siguen aplicables.
- Documentació acreditativa de què es troba d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de
l'Impost d'Activitats Econòmiques, 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.
- Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en el Registre General de Comerciants i de
Comerç o que ha transcorregut el terme d'un mes des de la presentació de la sol·licitud
d'inscripció a què es referix l'article 2n de l'Orde de 6 de juny de 1990, del conseller
d'Indústria, Comerç i Turisme.
- Documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en
especial de no mantindre cap deute amb la Hisenda Municipal en concepte de taxa que per
a este tipus de venda es fixe.
- Còpia de l'ingrés d'haver satisfet la taxa corresponent. Es cobrarà trimestralment
- Relació dels productes que seran posats a la venda: en el supòsit de venda dels productes
alimentaris, carnet de manipulador d'aliments, i la seua adequació a les reglamentacions
tecnicosanitàries i la resta de normes aplicables.
- una fotografia mida de carnet.
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3.- En el cas que la sol·licitud d'autorització siga formulada per una persona jurídica haurà de
presentar-se a més, fotocòpia de la targeta d'identificació de persones jurídiques expedida
pel Ministeri d'Economia i Hisenda, i en la sol·licitud haurà de fer-se constar el nom, domicili
i número del DNI de l'empleat o soci de l'entitat que vaja a fer ús de l'autorització per
compte d'esta.
4.- Serà necessari adjuntar a les sol·licituds tots aquells documents exigits a este efecte.
Article 18.- Informe sanitari.
En la venda no sedentària de productes alimentaris serà requisit previ per a la concessió de
l'autorització municipal, l'informe favorable de les autoritats sanitàries competents, havent
de determinar-se en tot cas, si el producte a vendre, el seu condicionament i presentació, i
les instal·lacions que es pretenguen utilitzar per a això, s'ajusten al que disposen les
reglamentacions tecnicosanitàries i la resta de normativa reguladora aplicable.
Article 19.- Especificacions de l'autorització.1.-En l'autorització s'haurà d'especificar:
- El nom i cognoms, domicili i el DNI del titular i de la persona que pot fer ús de l'autorització
si el titular d'esta és una persona jurídica.
- Relació dels productes que puguen ser objecte de la venda.
- El lloc o llocs on s'haja d'efectuar la venda (número de lloc). Les dates i l'horari al qual se
subjectarà l'exercici de la venda per part de la persona autoritzada.
2.- L'autorització municipal serà personal i intransferible. No obstant, podran 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 ell en la Seguretat Social, i que
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així resulten autoritzats pel titular autoritzat. En el cas que per mort, jubilació, malaltia, o per
qualsevol altra causa justificada, s'haja de procedir a la seua substitució, el titular de
l'autorització haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament, i sols podrà substituir-lo un familiar en
primer, i s'indicarà el nom, domicili i el D.N.I. del substitut i la causa de la substitució.
3.- Si el titular de l'autorització és una persona jurídica només podrà fer ús d'ella el soci o
empleat de l'entitat expressament indicat en l'autorització. En el cas que per mort, jubilació,
malaltia, acomiadament o baixa en l'entitat, o per qualsevol altra causa justificada, s'haja de
procedir a la seua substitució, l'entitat titular de l'autorització haurà de comunicar-ho a
l'Ajuntament, indicant el nom, domicili i el D.N.I. 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 disposa esta ordenança.
5.- El període de vigència de l'autorització serà d'un any natural, comptat des del 1 de gener
fins al 31 de desembre, o pel període de temps que reste fins al terme de l'any en el cas que
el seu atorgament es produïsca després d'iniciat este.
6.-L'autorització municipal haurà de ser exhibida pel seu titular, de forma visible i
permanent, en el punt de venda corresponent.

Article 20.- Altres aspectes de l'autorització municipal.
1.- La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària tindrà
caràcter de discrecional, dins dels límits fixats per esta ordenança i el respecte del principi
d'igualtat.
2.- En cap cas podrà concedir-se a un mateix venedor més d'una autorització per a ocupar
un lloc de venda en el mercat ambulant del divendres dins d'un mateix període anual.
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Article 21.- Renovació de llocs fixos.
A l'entrada en vigor de la present Ordenança el titular de cada lloc de venda de naturalesa
fixa en el mercat ambulant municipal romandrà amb idèntica naturalesa en el número de
lloc que ocupava i que fins a la data tenia així autoritzat.
Durant el mes de novembre de cada any, es procedirà a notificar personalment i
individualitzadament a tots els titulars de llocs fixos l'obligació que els assistix de procedir a
acreditar la documentació renovada i referida a l'exercici de què es tracte, que li habilite per
a continuar amb l'exercici de la venda ambulant. Si així es realitza, i queden incorporats al
seu expedient els documents indicats, per l'Alcaldia s'autoritzaran les corresponents
renovacions anuals les quals habilitaran per a l'exercici de la venda ambulant no sedentària
en el mercat ambulant d'esta població, i per al mateix número de lloc que ocupava l'any
immediat anterior.
Si després de la indicada notificació, i transcorregut el termini indicat en aquesta, per part
de l'interessat no es procedix a regularitzar o renovar la documentació que se li sol·licita, el
seu lloc esdevindria de forma automàtica i sense més tràmits com a vacant.
Article 22.- Procediment d'atorgament d'autoritzacions i de canvi de llocs fixos.
1. Procediment d'opció de canvi de llocs fixos.
L'ajuntament informarà als interessats, amb antelació suficient del dia en que es procedirà el
sorteig per a la millora de llocs fixos, essent el dia indicat com a únic dia per a la millora de
lloc.
Són susceptibles d'opció a canvi de llocs aquells que pertanyen o integren una mateixa
secció del Mercat ambulant, açò és, no serà admesa cap sol·licitud de canvi de lloc fix d'una
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secció de venda a una altra, sinó només dins de la mateixa secció.
I sols podran optar al canvi de lloc, aquells que tinguen abonat el seu lloc actual, dins del
termini establert a l'efecte.
Tindran preferència en el canvi els titulars de llocs fixos que acrediten una convivència
efectiva en la nostra població.
2n.- Procediment d'adjudicació de llocs fixos vacants.
Finalitzat el tràmit de canvi de llocs fixos, l'Ajuntament de Bellreguard farà pública l'oferta
de llocs de venda no sedentària que es troben efectivament VACANTS, agrupats per seccions
(Alimentació o Diversos), amb indicació del nombre de metres lineals que correspon a cada
lloc, així com la numeració concreta del mateix. I es realitzarà un sorteig per a l'adjudicació
d'aquestes vacants.
L'Ajuntament indicarà amb antelació suficient dia i hora del sorteig.
Article 23.- Adjudicació de llocs buits (fallo).
Si després de procedir com s'ha indicat en els apartats precedents, persistira l'existència
d'algun lloc buit, o es produïra l'eventualitat de trobar-se vacant o buit per incompareixença
del seu titular en l'horari establit per al muntatge, de forma eventual s'adjudicaran
setmanalment, aplicant-se el criteri de continuació de la llista de compareixences creada a
este efecte, en l'orde predeterminat en la mateixa. Tal adjudicació únicament tindrà vigència
per a un únic dia de mercat ambulant.
A tals efectes els sol·licitants hauran d'acreditar que reunixen els requisits generals fixats en
l'article 5 de la present ordenança.
Article 24.- Incidències.-
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Per mitjà d'informe motivat, en funció de les necessitats reals del servici del mercat, podran
establir-se, determinar-se o restringir-se el número de màxim de llocs per articles o
productes. Tal determinació o concreció seria objecte d'aprovació per Decret de l'Alcaldia.
Article 24.- Fitxa acreditativa del lloc.
Els titulars de llocs considerats o estimats de naturalesa fixa, hauran de comptar amb una
fitxa acreditativa del lloc, emesa pels Servicis municipals, on es faça constar, entre altres
extrems, el núm. de lloc, metres lineals, productes de venda, fotografia i dades personals
identificatius del titular per a l'exercici de venda i fins a un màxim de dos persones
autoritzades. Tal acreditació haurà d'exposar-se en lloc visible per al públic en general en el
propi lloc de venda. També haurà d'incorporar-se les fotografies de les dos persones com a
màxim autoritzades pel titular per a l'exercici de venda.
Esta fitxa acreditativa s'estendrà per any natural, renovable pel mateix període, mentre no
se sol·licite un canvi de lloc o s'hagen alterat les circumstàncies que inicialment hagueren
motivat la seua expedició.
Tractant-se de llocs de venda de naturalesa eventual, s'estendrà igualment una fitxa
provisional, amb les dades identificades de l'autoritzat per a l'exercici de la venda no
sedentaria.

Article 25.- De la venda directa en el mercat ambulant de la producció pròpia.
Els agricultors i apicultors, amb pròpia producció, que acrediten una convivència efectiva en
el Municipi de Bellreguard, així com tindre propietats rústiques on es cultiven tals productes,
podran efectuar la venda directa de la producció pròpia, exclusivament en els llocs habilitats
a este efecte.
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L'Ajuntament de Bellreguard en estos casos, comprovarà d'ofici, el cultiu concret assenyalat
pel sol·licitant en les seues respectives propietats rústiques.
1) Per al seu exercici serà requisit necessari estar en possessió de l'autorització municipal
corresponent.
2) 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.
3) L'autorització serà concedida expressament, i en ella s'especificaran individualment:
-Els productes que podran ser venuts pel productor acollit a esta modalitat de venda.
- Dates i horaris en què podran practicar-se
-L'autorització municipal haurà d'exhibir-se de forma visible i permanent en el lloc de venda.
-Informe sanitari respecte de si els productes objecte de venda s'ajusten a les
Reglamentacions tecnicosanitàries.
4) Les sol·licituds d'autorització per a la pràctica d'esta modalitat de venda no sedentària
seran resoltes per orde de presentació.
Article 26.- Revocació i extinció de l'autorització.
L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària podrà ser revocada i
s'extingirà en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:
a) Per no trobar-se al corrent en les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social que li
habiten per a la venda no sedentària (I.A.E., Segur d'autònoms).
b) Per la desaparició de les circumstàncies que van motivar el seu atorgament, sempre que
estes hagueren quedat prou especificades en l'expedient de concessió de l'autorització.

Clot de L'Era, 10 C.P.46713 - BELLREGUARD (VALENCIA)
t - 962 815 511 f - 962 816 218
C.I.F P-4604800-E
ajuntament@bellreguard.net
www.bellreguard.net

ORDVENDANOSEDENTARIA.DOC

c) Per impagat de les taxes municipals corresponents.
d) Per incompliment de la normativa aplicable, especialment en matèria de defensa dels
consumidors i usuaris, comerç, disciplina de mercat i venda no sedentària.
e) Per aplicació del règim sancionador previst en esta ordenança.
f) Finalització del termini per al que es va atorgar.
g) Renúncia expressa del titular.
h) No assistir el titular o persona que li substituïsca durant TRES MESOS.
La revocació, siga per la causa o motiu que siga, en cap cas podrà comportar indemnització o
compensació de cap tipus.
C) VENDA NO SEDENTÀRIA EN UBICACIÓ FIXA PER A AGRUPACIÓ COL·LECTIVA.
Article 28.- Autorització municipal.
1.- L'atorgament d'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària en
agrupació col·lectiva, per als períodes coincidents amb les Festes locals, Moros i Cristians,
Mercat Medieval, Mercat alternatiu, o agrupació col·lectiva de venda no sedentària de
naturalesa sectorial, s'efectuarà per l'Alcaldia, a la vista de la documentació exigible a este
efecte
2.-En tot cas serà necessari que els interessats formulen la corresponent petició per escrit,
amb anterioritat a les celebracions apuntades en l'apartat anterior, acompanyant la
documentació que s'expressa a l'article 6 d'aquest reglament
Article 29.- Especificacions de l'autorització.
1.-En l'autorització s'haurà d'especificar:
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- El nom i cognoms, domicili i el DNI del titular i de la persona que pot fer ús de l'autorització
si el titular d'esta és una persona jurídica.
- Relació dels productes que puguen ser objecte de la venda.
- El lloc o llocs on s'haja d'efectuar la venda (número de lloc). Les dates i l'horari al qual se
subjectarà l'exercici de la venda per part de la persona autoritzada.
2.- L'autorització municipal serà personal i intransferible. No obstant, podran 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 ell en la Seguretat Social, i que
així resulten autoritzats pel titular autoritzat.
3.- Si el titular de l'autorització és una persona jurídica només podrà fer ús d'ella el soci o
empleat de l'entitat expressament indicat en l'autorització.
4.- En tot cas s'imputarà al titular de l'autorització la responsabilitat derivada de possibles
infraccions al que disposa esta ordenança.
5.- El període de vigència de l'autorització serà per a les festes i Moros i Cristians, durant els
dies de la seua celebració, igual que en el supost de Mercat Medieval o Alternatiu, o
agrupació de venda no sedentària de naturalesa sectorial. Respecte de l'horari d'autorització
per a la indicada venda, serà determinat en el seu moment per resolució de l'Alcaldia.
6.- L'autorització municipal haurà de ser exhibida pel seu titular, de forma visible i
permanent, en el punt de venda corresponent.

Article 30.- Altres aspectes de l'autorització municipal.
1.-La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària tindrà
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caràcter de discrecional, dins dels límits fixats per esta ordenança i el respecte del principi
d'igualtat.
2.-En cap cas podrà concedir-se a un mateix venedor més d'una autorització per a ocupar un
lloc de venda no sedentària en el mateix Porrat, en la Fira, durant la celebració de Moros, o
per a l'exercici de la venda en Mercat Medieval, Alternatiu o en qualsevol tipus d'agrupació
col·lectiva de naturalesa o caràcter sectorial.
Article 31.- Procediment d'atorgament d'autorització.

L'atorgament d'autorització per a la pràctica de la venda no sedentària en els Porrats, en la
Fira i Festes, en Moros i Cristians, Mercat Medieval i Alternatiu, o en agrupació col·lectiva
sectorial, s'efectuarà d'acord amb el procediment següent:
1r.- Amb caràcter previ a la celebració de qualsevol d'estos actes, els quals són o poden ser
objecte de venda no sedentària en agrupació col·lectiva, els interessats hauran d'efectuar les
seues sol·licituds, per escrit dirigit a l'Ajuntament de Bellreguard per al seu posterior
Registre en el Registre General.
2n.- A aquelles sol·licituds a què se'ls aprecie defectes en la instància o falta de documents
exigibles amb vista a poder-li donar el tràmit oportú, se'ls concedirà un termini ulterior de
deu dies hàbils per a esmenar els defectes o falta de documentació indicada, amb
l'advertència expressa de què aquell que no de compliment exacte al requeriment
s'entendrà que desestimació la seua petició.
3r.- Totes les sol·licituds que acompanyen la documentació necessària, així com aquelles que
ho òmpliguen després del requeriment al·ludit en l'apartat anterior, i a mesura en què vagen
rebent-se, aniran autoritzant-se, per orde rigorós de data de presentació, fins en tant
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s'estime ja no queden llocs suficients a este efecte, desestimant-se en cas contrari.

CAPÍTOL V.- DE L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
Article 32.- Altres aspectes a tindre en compte.

En el desenvolupament de la seua activitat mercantil, els venedors no sedentaris hauran
d'observar el que dispose la normativa vigent en 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 la venda, de les factures corresponents i dels documents que acrediten la
procedència dels productes, i també de cartells o etiquetes on s'exposen, prou visibles per al
públic, els preus de venda dels productes oferits.
Per a la venda de productes alimentaris hauran de disposar, a més, en el lloc de la venda, del
carnet de manipulador d'aliments.
Article 33.- Tipus d'instal·lació:
La venda no sedentària haurà de realitzar-se en parades o instal·lacions desmuntables o de
transport fàcil, adequades per a este tipus d'activitat i segons els criteris establits per
l'Ajuntament.
Article 34.- Obligacions del venedor no sedentari:
Sense perjuí d'allò que s'ha establit en altres articles d'esta ordenança, el venedor no
sedentari haurà de complir les obligacions següents:
a) Mantindre l'orde i neteja de l'espai adjudicat, abstenint-se de tirar fem i desperdicis fora
dels llocs expressament assenyalats a este efecte.
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b) Ocupar l'espai que tinga adjudicat, sense excedir els seus límits. En cap cas es disposaran
les parades o s'exposaran les mercaderies de manera que puga impedir el pas als vianants.
c) Tots els productes exposats per a la venda hauran de portar en lloc visible el seu preu.
d) Mantindre en bon estat les instal·lacions del lloc, reparant els desperfectes que puga
produir en paviment, arbratge, enllumenat i mobiliari urbà.
e) Complir les instruccions que sobre estos extrems dicte l'Autoritat designada per
l'Ajuntament per a exercir les funcions de policia en mercats ambulants i/o agrupacions
col·lectives i la resta de llocs on es practique la venda no sedentària.
f) Els titulars dels llocs col·locaran en lloc visible, l'autorització municipal de què disposen
L'incompliment d'esta obligació donarà lloc a l'alçament cautelar del lloc sense perjuí
d'iniciar l'expedient sancionador a què hi haja lloc.
g) En el desenvolupament de la seua activitat mercantil, els venedors no sedentaris hauran
d'observar allò que s'ha disposat per la normativa vigent en cada moment sobre l'exercici
del comerç, disciplina del mercat i defensa dels consumidors i usuaris.
h) A requeriment dels funcionaris o autoritats municipals, els venedors estaran obligats a
facilitar-los la documentació que els siga sol·licitada.

CAPÍTOL VI.- PROCEDIMENT SANCIONADOR.Article 35. Activitat de policia i inspectora.
L'Ajuntament vigilarà i garantirà el compliment per part dels titulars de les autoritzacions
concedides de les obligacions establides en esta ordenança i altres normes aplicables, sense
perjuí de l'exercici de les seues competències per part dels òrgans competents de
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l'Administració de l'Estat o de la Comunitat Autònoma. Al mateix temps controlaran
possibles ocupacions eventuals no autoritzades, evitant-les i desallotjant-les, si és el cas. En
el cas que els productes posats a la venda puguen, segons el parer de l'autoritat inspectora,
produir riscos per a la salut o seguretat dels consumidors o usuaris, o no puga ser
correctament acreditada la seua procedència, es procedirà a la intervenció cautelar, donant
compte immediatament dels antecedents i la informació necessària els òrgans competents
per raó de la matèria.

Article 36.- Competència sancionadora
7.

Sense perjuí de la competència sancionadora dels òrgans de la Generalitat

Valenciana, regulada per la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat Valenciana, pel que
s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, per Llei 3/2011, de
23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, pel Reial Decret
199/2010, de 26 de febrer, pel que es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentaria,
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 que disposa esta
ordenança seran sancionades per l'Ajuntament.
2.

Serà òrgan competent per a incoar i resoldre, dins de les facultats que la legislació

vigent atribuïx a l'Ajuntament, l'Alcaldia
3.

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 instància de part.
4.

Per a imposar les sancions a les infraccions previstes en la present Ordenança, serà
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necessari seguir el procediment sancionador regulat per la llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb el Reial
Decret 1398/1993 de 4 d'agost pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a
l'exercici de la Potestat sancionadora.
Article 37.- Persones responsables.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a la venda no sedentària seran responsables
de les infraccions que es cometen per ells, els seus familiars o assalariats que presten els
seus servicis en el lloc de venda en contra del que disposa la present ordenança i en especial
a allò que s'ha establit respecte a les condicions de venda. L'exigència de la corresponent
responsabilitat per via administrativa serà independent de què càpia exigir a través de la via
jurisdiccional ordinària.
CAPÍTOL VII.-INFRACCIONS I SANCIONS.Article 38.- De les infraccions.
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Es consideren infraccions lleus:
a) La falta de neteja de les persones i llocs que no suposen infracció a les normes sanitàries.
b) L'incompliment dels horaris assenyalats en la present ordenança o establits en la resolució
de l'Alcaldia.
c) La circulació o estacionament de vehicles dins dels mercats o punts de venda, fora del lloc
i horari permés.
d) Tota conducta contrària a allò que s'ha preceptuat en esta ordenança que no tinga la
consideració de greu o molt greu.
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e) La no col·locació del permís municipal en lloc visible.
f) Les discussions i altercats que no produïsquen escàndol.

3. Es consideren infraccions greus:
a) La inobservança de les ordes donades per les autoritats o funcionaris municipals.
b) La reincidència en qualsevol infracció lleu.
c) No facilitar als funcionaris municipals les labors d'informació, vigilància, investigació i
inspecció, així com donar informacions inexactes.
d) Les ofenses de paraula i obra al públic i/o als funcionaris i autoritats municipals.
e) Els altercats que produïsquen escàndol.
f) La informació o publicitat en el lloc 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 la venda de saldos sense la deguda informació.
h) La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l'autorització municipal.

4.

Es tipifiquen com molt greus les infraccions següents:

a) La reincidència en faltes greus.
b) L'absència injustificada durant tres mesos al lloc de venda autoritzat
c) Els danys causats fraudulentament en llocs o instal·lacions de la via pública.
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d) La venda practicada fora de les mesures o llocs autoritzats o bé transgredint els dies
establits en les autoritzacions municipals.
e) Romandre en el lloc de venda persona diferent del titular de l'autorització, o persona
autoritzada sense justificació documental de l'Ajuntament.
f) No disposar en el lloc de venda de les factures i documents del gènere posat a la venda
que acrediten la lícita procedència dels productes.
g) Entregar documentació falsa.
h) Exercitar la venda sense disposar de la corresponent autorització.
i) Qualsevol agressió física entre venedors, al públic i a les autoritats i funcionaris municipals.
j) L'incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions de naturalesa
sanitària.
k) Les accions o omissions que produïsquen riscos o danys efectius per a la salut dels
consumidors o usuaris, ja siga en forma conscient o deliberada, ja per abandó de la
diligència i preocupacions exigibles en l'activitat, servici o instal·lació de què es tracte.
l) L'alteració, adulteració o frau en béns i servicis susceptibles de consum per addició o
sostracció de qualsevol substància o element, alteració de la seua composició o qualitat,
incompliment de les condicions que corresponguen a la seua naturalesa o la garantia, i en
general, qualsevol situació que induïsca a engany o confusió o que impedisca reconéixer la
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verdadera naturalesa del producte o servici.
m) L'alteració, manipulació o falsificació de la fitxa acreditativa del lloc
Article 39.- De les sancions.
1.

La quantia de les sancions que hagen d'imposar-se per infracció de la present

ordenança s'establiran de conformitat amb la legislació vigent aplicable a la matèria.
2.

Les infraccions lleus seran sancionades per mitjà de l'aplicació d'alguna o algunes de

les mesures següents:
* Advertència.
* Suspensió de venda fins a tres mesos.
* Multa fins a 750 euros.

3.

Les infraccions greus seran sancionades per mitjà de l'aplicació d'alguna o algunes de

les mesures següents:
* Suspensió de venda de tres mesos i un dia a sis mesos.
* Multa fins a 1.500 euros.

4.

Les infraccions molt greus seran sancionades per mitjà de l'aplicació d'alguna de les

mesures següents:
* Pèrdua de l'autorització de venda.
* Multa fins a 3.000 euros.
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5.

Amb independència de la sanció imposada, el senyor alcalde podrà ordenar el

decomís de la mercaderia adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no identificada o
que puga enganyar risc per al consumidor. Els gastos de transport, distribució, destrucció,
etcètera, de la mercaderia assenyalada en el paràgraf anterior seran per compte de
l'infractor.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
La venda no sedentària es regix pel que disposa la Llei 3/2011, de 23 de març, de la
Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 199/2010, de 26 de
febrer, pel que se regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. i, amb subjecció a
estes normes i a totes les disposicions que puguen dictar els òrgans competents per a la
seua aplicació i desenvolupament, per la qual cosa es disposa en esta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present ordenança entrarà en vigor conforme al que disposa l'article 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril. Reguladora de les Bases de Règim Local, romanent en vigor fins tant no
siga derogada o modificada.

