ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA DE
L'AJUNTAMENT D'ONDA.
CAPÍTOL PRIMER: ÀMBIT D'APLICACIÓ
Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquesta ordenança té com a objecte regular l'exercici de la venda fora
d'establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària al terme
municipal d'Onda.
2. Es considera venda no sedentària la venda ambulant i la realitzada en punts no
estables per venedors habituals o ocasionals.
3. Al terme municipal, només es permetrà la pràctica de les modalitats de venda
no sedentària recollides en aquesta ordenança, amb les limitacions d'espai,
dies, horari i productes que s'hi estableixen.
CAPÍTOL SEGON: DE LES MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 2.- De la venda ambulant
Es considera venda ambulant la venda no sedentària practicada en una
ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua
mercaderia de forma itinerant i detindre's en distints llocs successivament i pel temps
necessari per a efectuar la venda.
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 mitjançant 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 pot ser:
−
Aïllada: quan la ubicació assignada al venedor no estiga integrada en
ningun dels mercats ambulants.
−
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.
−
Queda prohibida la venda no sedentària en ubicació fixa aïllada.
Article 4.- Llocs i dies de realització
La venda ambulant només es pot efectuar en el marc dels mercats ambulants
autoritzats o fires i en els dies en què hi tinguen lloc.
Article 5.- De la venda no sedentària en mercats ambulants

1. La venda no sedentària en ubicació fixa, en agrupació col·lectiva o en mercat
ambulant, només es pot realitzar al mercat ambulant dels dijous, situat a la
zona delimitada pels carrers de Ros de Ursinos, del pare Salvador Barri, de
sant Bernat, d'Ausiàs March i per la plaça d'Espanya.
2. L'horari d'entrada i d'eixida és el següent:

a) L'entrada dels venedors començarà a les sis hores del matí i finalitzarà a les

vuit hores i trenta minuts.

b) La recollida de la mercaderia començarà a les tretze hores i a les catorze
hores i trenta minuts les vies urbanes hauran de quedar totalment expedites
per al trànsit, excepte en especials circumstàncies ocasionades per l'oratge.

3. Aquest tipus de venda no es podrà practicar a Onda més de dos dies en una
mateixa setmana.
Article 6.- De la venda no sedentària en fires
Es podrà autoritzar la venda sedentària a la via pública o en determinats espais
oberts, amb motiu de la Fira d´Onda, dels Santíssim Salvador, de Pasqua i amb motiu
de la instal·lació de mercats ocasionals, festes, o esdeveniments populars,
exclusivament durant el temps de la seua celebració.
Article 7.- Altres modalitats de venda no sedentària
Qualsevol altra modalitat de venda no sedentària, diferent de les contemplades
explícitament en els articles anteriors, ha d'estar sotmesa, en tot cas, al que disposa
aquesta ordenança i a la competència i control de l'Ajuntament.
CAPÍTOL TERCER: DELS PRODUCTES OBJECTE DE VENDA NO SEDENTÀRIA
Article 8.- Articles i productes que poden ser venuts
Les autoritzacions per a les vendes ambulants en mercats ambulants i en
mercats ocasionals o periòdics han d'especificar el tipus de productes que poden ser
venuts.
L'Ajuntament pot autoritzar la venda dels articles següents:
a)
b)
c)
d)

Articles tèxtils i calcer, d'artesanat i d'ornament de xicotet volum.
Venda directa pels agricultors dels seus productes.
Venda tradicional de flors i plantes.
La venda per organismes o per entitats legalment reconegudes que no tinguen
finalitat lucrativa, els objectius de la qual siguen exclusivament de naturalesa
política, sindical, religiosa o cívica, realitzada per a la consecució de les seues
finalitats específiques.

En tot cas, però, queda prohibida la venda de xicotets productes, la regulació
específica de la qual així ho disposa i en especial, els productes d'alimentació i aquells
que, per la forma de presentació o altres circumstàncies, no complisquen els requisits
de seguretat ni els tecnicosanitaris.
No obstant això, es permetrà la venda de productes alimentaris, particularment
dolços, llepolies, masses fregides i anàlegs, al recinte firal per a la Fira d´Onda i
Pasqua, a l'ermitori del Santíssim Salvador durant la seua celebració i en mercats
ambulants ocasionals, amb caràcter i aptitud higienicosanitàries de les parades i dels
qui els preparen, manipulen o venguen.
També i amb caràcter excepcional, l'Ajuntament autoritzarà la venda d'aquells
productes al mercat ambulant setmanal.
CAPÍTOL QUART:
SEDENTÀRIA

REQUISITS

PER

A L'EXERCICI

DE LA VENDA

NO

Article 9.- Requisits
Per a l'exercici de la venda en règim ambulant, el comerciant ha de complir els
requisits següents:

a) Estar donat d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents en l'Impost d'Activitats
b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)

Econòmiques (IAE), que el faculta per a exercir el seu treball a Onda, i estar al
corrent en el pagament de la tarifa corresponent.
Estar donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com
tenir al corrent el pagament de les seues quotes.
En el cas d'estrangers, caldrà disposar dels corresponents permisos de treball i
de residència per compte propi i complir amb la resta de disposicions vigents
que li siguen aplicables.
Estar inscrit al Registre General de Comerciants i Comerç.
Estar en possessió de la corresponent autorització municipal.
Satisfer les taxes que les ordenances municipals establisquen per a aquest
tipus d'activitat comercial.
Estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments, si és el cas.
Reunir les condicions i els requisits exigits per la normativa reguladora del
producte objecte de venda.

CAPÍTOL CINQUÉ: DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A LA VENDA NO
SEDENTÀRIA
Article 10.- Sol·licituds i atorgament
1. L'autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària, prevista en
aquesta ordenança, l'atorgarà l'òrgan competent municipal, prèvia comprovació
del compliment per l'interessat dels requisits que estableix l'article anterior.
2. Les sol·licituds d'autorització s'han d'acompanyar amb la documentació
següent:

a) Amb caràcter general, una fotocòpia, acompanyada de l'original per a la
seua compulsa i la documentació acreditativa del compliment dels
requisits establerts en l'article anterior.
b) Per a la venda de productes alimentaris, cal presentar la documentació
referida en l'article 9, tenir vigent el carnet sanitari de manipulador
d'aliments i a més a més, presentar una memòria explicativa relativa al
condicionament i a la presentació dels productes i de les instal·lacions
que es pretenguen utilitzar per a la seua venda i a la seua adequació a
les reglamentacions tecnicosanitàries i la resta de normes aplicables.
Serà requisit necessari per a l'atorgament de l'autorització un informe
previ favorable de l'autoritat sanitària competent que haurà de
determinar si, tant el producte, com les instal·lacions complixen els
requisits mencionats.
c) Els agricultors i apicultors han de presentar la documentació que
acredite fefaentment la condició de productor primari, així com dels
productes que produïsquen.

3. Si la sol·licitud d'autorització és formulada per una persona jurídica, s'ha de
presentar, a més la fotocòpia de la Targeta d'Identificació Fiscal de la persona
jurídica, expedida pel Ministeri d'Economia i Hisenda, juntament amb l'original
per a la seua compulsa, i els documents de constitució de la societat, i en la
sol·licitud s'haurà de fer constar el nom, domicili i número del DNI, de l'empleat
o del soci de l'entitat que vaja a fer ús de l'autorització.
Article 11.- Contingut de l'autorització
1. Tota autorització que es concedisca haurà de contenir les següents indicacions:
−
−

Nom i cognoms, domicili i DNI del titular i de la persona que pot fer ús
de l'autorització, si el titular és una persona jurídica.
La relació de productes que puguen ser objecte de venda.

−
−

−
−

El lloc o els llocs on es puga exercir la venda.
Les dates i l'horari a què se subjectarà l'exercici de la venda.
El número de parada i els metres que hi té.
El període de vigència de l'autorització serà d'un any natural, des de
l'1 de gener al 31 de desembre, o per l'espai de temps que resta fins a
l'acabament de l'any si el seu atorgament es produïx després que
aquest siga iniciat.

2. L'autorització municipal és personal i intransferible. No obstant, en podrà fer ús,
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 seus empleats donats d'alta en la
Seguretat Social. En tot cas però, s'imputarà al titular de l'autorització la
responsabilitat derivada de possibles infraccions al que disposa aquesta
ordenança.
3. La concessió de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no
sedentària tindrà caràcter discrecional dins dels límits fixats per aquesta
ordenança.
4. En cap cas es podrà concedir a un mateix venedor més d'una autorització per a
l'exercici de la venda no sedentària dins d'un mateix període anual.
Article 12.- Procediment
L'atorgament d'autoritzacions per a la pràctica de la venda no sedentària
s'efectuarà d'acord amb el següent procediment:
1. Anualment, es procedirà a la renovació de les autoritzacions atorgat l'any
anterior, prèvia comprovació del compliment pels venedors dels requisits
establerts en l'article 9.

2. Els llocs vacants s'han d'atorgar als interessats que presenten en el Registre
General de l'Ajuntament les seues sol·licituds d'autorització, juntament amb la
documentació a què fa referència l'article 10.

3. Les sol·licituds s'han d'ordenar d'acord amb la data i el número de registre,
amb preferència als residents a Onda, perquè procedisquen a triar entre els
llocs vacants.
Article 13.- Modificació de l'autorització
Durant el període anual de vigència de les autoritzacions concedides, es podran
aprovar les següents modificacions:

a) Canvi de titularitat d'una autorització en favor d'una altra persona amb un
parentiu de segon grau com a màxim amb el titular actual, sempre que reunisca
els requisits exigibles i presente la conformitat del titular actual.

b) Permuta de les parades de venda del mateix grup de productes entre els
titulars actuals, sempre que algun d'ells es done de baixa en un termini no
inferior a 6 mesos.

c) Ampliació o reducció de les dimensions de la parada de venda si la
disponibilitat d'espai ho permet.

d) Canvi de parada de venda d'acord amb el procediment establert en l'article
12.3.

Article 14.- Revocació de l'autorització
L'autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant 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 hagueren quedat prou 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.
c) Per aplicació del règim sancionador previst en els capítols IX i X d'aquesta
ordenança.
En tot cas, la revocació de l'autorització municipal requereix la tramitació de
l'expedient mitjançant el principi d'audiència de l'interessat, i no origina dret a
indemnització o compensació de cap tipus.
Article 15.- Caducitat de l'autorització
La cancel·lació de la inscripció al Registre General de Comerciants i de
Comerç, d'acord amb allò que preveu 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 que es derive l'incompliment sobrevingut d'algun dels requisits que per
a l'exercici de la venda no sedentària establisca l'article 9 d'aquesta ordenança,
produeix automàticament la caducitat de l'autorització municipal.
Article 16.- De l'extinció de les autoritzacions
Les autoritzacions municipals atorgades per a l'exercici de la venda no sedentària
previstes en aquesta ordenança, s'extingiran per les següents causes:
a) Finalització del termini per al qual es va atorgar.
b) Renúncia expressa del titular.
c) Pèrdua de tots o d'algun dels requisits per obtenir l'autorització
municipal.
d) Defunció o dissolució de la persona jurídica titular.
e) No assistir el titular durant sis setmanes consecutives sense previ
coneixement justificat davant l'Ajuntament. Aquest supòsit no s'aplicarà
en període vacacional, en què el titular tindrà permís a disfrutar
preferentment en els mesos d'estiu (juliol, agost i setembre) i haurà de
ser comunicat amb la suficient antelació a l'Administració.
f) Per motiu de sanció que comporte la pèrdua de l'autorització.
g) Qui no renove la llicència municipal l'any natural durant els mesos de
febrer i març.
CAPÍTOL SEXT: MERCAT AMBULANT SETMANAL
Article 17.- Recinte del mercat ambulant setmanal
El recinte del mercat ambulant on s'han d'ubicar les parades de venda és
l'indicat en l'article 5.1, que assenyala el dijous com a dia tradicional de la celebració
del mercat, o si no n'hi ha, el dia que s'assenyale en substitució d'aquell, per motiu de
festivitats.
Article 18.- Característiques de les parades o instal·lacions

La venda no sedentària s'ha de realitzar en parades o instal·lacions
desmuntables o de fàcil transport, adequades per a aquest tipus d'activitat. La seua
dimensió màxima no pot ser més de 7 metres lineals del sòl de la via pública.
Excepcionalment, podrà ampliar-se fins a 11 metres amb una prèvia justificació.
Article 19.- Tipus de parades
Hi ha dos tipus de parades al mercat ambulant setmanal: les fixes, que són
assenyalades per l'Ajuntament, i les eventuals per a un dia determinat del mercat,
fixades per l'encarregat del mercat.
Article 20.- Senyalització de les parades
L'Ajuntament ha de procedir a senyalitzar sobre un croquis a escala les parades
fixes de venda que hi hagen al recinte del mercat ambulant, les ha de numerar
adequadament i amb expressió dels metres que té cadascuna. Tot açò ha d'estar
controlat per l'encarregat del mercat, a través del plànol citat, el qual també ha de
disposar d'una relació amb els noms i els domicilis dels titulars de les parades fixes.

Article 21.- Variació de parades
S'han de respectar els llocs habitualment ocupats pels venedors, no obstant
això, l'Ajuntament podrà canviar el lloc fixat a un determinat venedor quan les
circumstàncies així ho aconsellen, i després de l'informe que emeta l'encarregat del
mercat; també podrà disposar un canvi d'ubicació, en atenció als sectors disponibles, o
agrupant-los segons les mercaderies.
Article 22.- Ubicació de les parades
Dins les zones i els perímetres en què en virtut del que disposa aquesta
Ordenança permeta l'exercici de la venda no sedentària, la ubicació de els parades de
venda no pot 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, ni la circulació de vianants.
Article 23.- Prohibició de trànsit de vehicles a la Plaça d'Espanya
Les parades situades a la plaça d'Espanya, assumeixen el compromís de no
transitar amb cap vehicle per la zona delimitada pel rastell, que és la corresponent a la
coberta del pàrquing. El no compliment d'aquesta condició, suposarà la pèrdua del dret
al lloc del mercat.
Article 24.- Compliment de la normativa vigent pels venedors
En el desenvolupament de la seua activitat mercantil, els venedors no
sedentaris tenen l'obligació d'observar allò que s'ha disposat per la normativa vigent en
cada moment sobre l'exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa dels
consumidors i usuaris, i han d'estar en possessió, en compte de venda, de les
corresponents factures i documents que acrediten la procedència dels productes, així
com de cartells o etiquetes en què s'exposen, prou visibles per al públic, els preus de
venda dels productes oferits.
Article 25.- Prohibició del trànsit i de l'estacionament de vehicles
Els venedors no poden deixar els seus vehicles dins del recinte del mercat, en
les hores de venda al públic, ni entrar-los fins complides les tretze hores, a fi de no
entorpir la tasca de venda.
Qui tinguera algun problema i necessitara entrar el seu vehicle abans d'aquest

horari, només ho podrà fer amb el permís del policia local que preste els seus serveis
al mercat.
Article 26.- Policia de trànsit en el mercat
El policia que preste servei al mercat ha de cuidar que el recinte es trobe lliure
de qualsevol obstacle que impedisca la recollida de la mercaderia als seus venedors.
Així mateix, ha de para compte que, en les hores de venda, no circulen vehicles de cap
classe, per a la qual cosa ha de procedir a acordonar les zones d'entrada amb tanques
i senyals.

Article 27.- Neteja viària
El servei de neteja viària, ha d'efectuar les seues funcions en el recinte del
mercat ambulant, una vegada haja finalitzat, per tal de recollir i d'agranar tots els
desperdicis que hagen quedat, propicis de l'activitat del mercat, i té l'obligació de deixar
el recinte en les degudes condicions de neteja.
Article 28.- Obligacions de neteja i pas de vianants dels venedors
Sense perjudici de les establertes en altres articles d'aquesta Ordenança, el
venedor no sedentari haurà de complir les obligacions següents:

a) Els venedors, finalitzada la jornada de venda, han de deixar perfectament netes
les zones de via pública ocupada.
b) Les mercaderies no es poden exposar de manera que impedisquen el pas dels
vianants, ni tampoc sobrepassar les dimensions de la parada.
CAPÍTOL SÈPTIM: DE LA INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA
Article 29.- Inspecció i vigilància de l'activitat
L'autoritat municipal competent en matèria de comerç i mercat té la missió de
vetlar perquè aquesta Ordenança siga complida i ha d'informar a la corporació de totes
les anomalies que observe, així com demanar a qui corresponga la informació que
crega convenient per tal de proposar totes les millores que estime oportunes.
Article 30.- Compliment de l'ordenança
Els agents municipals i especialment la Policia Local han de vigilar que les
ordenances siguen complides per tots aquells que es dediquen a aquest tipus
d'activitat.
Article 31.- Encarregat del mercat
Qui ocupe el lloc de treball d'encarregat del mercat ha d'exercir les funcions de
control, vigilància i inspecció de l'exercici de la venda no sedentària a les parades de
venda instal·lades al mercat del dijous.
CAPÍTOL OCTAU: ALTRES ACTIVITATS
Article 32.- Fotografia ambulant
L'exercici de la fotografia en ambulància queda subjecta a llicència municipal.
Article 33.- Sol·licitud de llicència
A la sol·licitud de la llicència s'ha d'adjuntar:

−
−
−
−
−
−

−

Fotocòpia del DNI del titular i d'aquells dependents del mateix que vagen
a exercir l'activitat.
Justificant de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) que l'habilite per a
desenvolupar l'activitat en aquesta localitat.
Justificant d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions a la
Seguretat Social.
Lloc, data i horaris per a les quals sol·licita l'autorització.
En el cas que desitge instal·lar una parada d'exposició i venda proposarà
el lloc, i indicarà l'ocupació en metres quadrats i temps previst.
Justificant del pagament de la taxa en règim d'autoliquidació prèvia.
Si es tracta d'estrangers, aportaran una còpia del permís de residència.

Article 34.- Caràcter de l'autorització
La llicència que s'atorgue té caràcter personal i intransferible, no obstant, podrà
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 en la Seguretat Social.
Article 35.- Altres modalitats de venda no sedentària
Qualsevol altra modalitat de venda no sedentària diferent de les contemplades
explícitament en l'apartat anterior queda subjecta a control i llicència municipal, bé es
realitzen en llocs provisionals, en terrenys públics o privats, amb la prèvia inspecció o
visita domiciliària, o amb motius de la comprovació de les instal·lacions domèstiques o
industrials a efectuar en la residència del client.
A la sol·licitud de la llicència, s'han d'adjuntar els documents previstos en
l'article 33 que s'apliquen, així com la fotocòpia de la documentació que permeta
l'exercici de l'activitat per altres organismes competents.
Article 36.- Venda domiciliària.
Si amb motiu de l'exercici de l'activitat fóra menester desplaçar-se a la
residència del client, s'ha d'aportar també:

−

−

Fotocòpia del DNI del sol·licitant i dels empleats visitadors.
Dates, horari i plànol de les visites.

Article 37.- Instal·lacions domèstiques
Si la venda s'efectuara en la residència del client, amb motiu de visita o de
revisió d'algun tipus d'instal·lació domèstica que poguera donar lloc a una alteració en
la seguretat, tranquil·litat o intimitat dels veïns, l'alcaldia podrà denegar la seua
concessió.
Així mateix, si una vegada atorgada, es reberen queixes sobre el comportament
de l'empresa, es podrà revocar i adoptar les mesures necessàries per a impedir
l'activitat.
Article 38.- Pagament de taxes
L'atorgament de la llicència queda subjecte al pagament de la taxa per
expedició de documents que precedisca, llevat que en una ordenança específica es
dispose una altra cosa, i s'accione en règim d'autoliquidació prèvia a la sol·licitud.
Article 39.- Venda no sedentària fora del mercat ambulant setmanal o fires
tradicionals
En qualsevol supòsit de venda no sedentària que es pretenga realitzar en

aquest municipi, fora del mercat ambulant setmanal o fires tradicionals, l'alcaldia pot
disposar pels mitjans al seu abast, d'una informació pública prèvia perquè en prenga
coneixement i advertència del veïnat.
CAPÍTOL NOVÉ: INFRACCIONS I SANCIONS
Article 40. - Vigilància
1. L'Ajuntament ha de vigilar i garantir el degut compliment pels titulars de les
autoritzacions concedides, de les obligacions establertes en aquesta
Ordenança i la resta de 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. Si els productes posats a la venda poden, 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 d'acord
amb els disposat en l'article 24, es procedirà a la seua intervenció cautelar, i
immediatament s'informarà dels fets, amb remissió dels antecedents i la
informació necessària, als òrgans competents per raó de la matèria.
Article 41.- Infraccions
Constitueix una infracció administrativa en matèria de venda no sedentària
l'incompliment dels mandats, de les obligacions i de les prohibicions per aquesta
ordenança, i en particular:

a) La venda practicada fora dels perímetres o llocs autoritzats, o que
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)

n)
o)

transgredisca els dies o horaris establerts.
La venda practicada per persona no autoritzada o per comerciants no inscrits
en el Registre General de Comerciants i de Comerç.
La transferència de l'autorització o l'ús de la mateixa per persona diferent del
cònjuge i fills del titular o dels empleats donats d'alta per aquest en el règim
corresponent de la Seguretat Social.
La venda no sedentària de productes la normativa específica de la qual ho
prohibisca.
No tenir al lloc de venda les factures o documents que acrediten la procedència
dels productes i no disposar de cartells o etiquetes clarament visibles que
indiquen els preus de venda dels productes.
La venda de productes alimentaris sense disposar al lloc de venda del carnet
de manipulador d'aliments.
L'incompliment pels venedors de l'horari d'entrada i d'eixida a les parades de
venda.
No satisfer els preus públics fixats per les ordenances municipals per a
l'exercici de l'activitat.
El falsejament o l'ocultació de dades en les sol·licituds d'autorització, canvi de
titular, modificació de les dimensions del lloc o permuta de les parades.
La venda de productes diferents dels expressament relacionats de forma
individual en l'autorització corresponent.
L'incompliment del que establix l'article 10.3.
L'ocupació de la parada o instal·lacions que no s'ajusten a allò que s'ha exigit
en l'article 18.
L'incompliment de totes les obligacions que s'estableixen en l'article per a
l'exercici de l'activitat.
Ocupar amb la parada de venda més metres dels autoritzats.
Ocupar una parada diferent de l'assignada.

Article 42.- Qualificació de les infraccions

Les infraccions es poden qualificar com lleus, greus i molt greus.
1. Es qualificaran com lleus:

a) La comissió de les infraccions previstes en l'article 41 quan es
produïsquen incorrent en negligència que no puga qualificar-se de greu,
atenent a la diligència exigible a l'infractor, o s'hagen originat simples
irregularitats en l'observació de la normativa vigent.
b) La desatenció o no compliment de les simples indicacions o
requeriments de l'autoritat administrativa.
c) I tots els altres casos en què no procedisca la seua qualificació com
greu o molt greu.
2. Es qualificaran com greus:
a) La comissió d'alguna de les infraccions previstes en l'article 41, incorrent
en negligència greu o intencionalitat.
b) El reiterat incompliment de les indicacions o requeriments de l'autoritat
administrativa.
c) La comissió d'una infracció lleu quan mitjançant les infraccions obtinga
uns beneficis desproporcionats.
d) La comissió de tres infraccions lleus en el període d'un any.
3. Són infraccions molt greus:
a) La comissió d'una infracció greu, quan l'infractor amb les infraccions
comeses obtinga uns beneficis desproporcionats.
b) La comissió de dos faltes greus en el període d'un any.
c) La negativa absoluta al compliment dels requeriments de l'autoritat
administrativa.
Article 43.- Sancions
Tipificació de les sancions:
a) Pecuniàries:
Infraccions lleus: 30,05 euros
Infraccions greus: 150,25 euros
Infraccions molt greus: 300,51 euros
b) Suspensió de l'autorització per un termini d'un mes, prorrogable mentre
subsistisca la infracció, que serà aplicable en el supòsit previst en l'article 41.h).
c) Privació a l'infractor de la possibilitat d'obtenir l'autorització per a exercir la
venda no sedentària durant un termini específic que serà aplicable als supòsits
previstos en l'article 41. a),b), i).
d) Revocació de l'autorització concedida amb el consegüent cessament definitiu
de l'activitat, que serà aplicable quan concórrega les circumstàncies de
reincidència o reiteració, quan el venedor no sedentari haguera sigut objecte de
dos sancions ferms en via administrativa.

e) e) Amb caràcter accessori es podrà imposar l'abonament de les despeses de
reparació que s'hagueren ocasionat i de la intervenció dels béns quan procedira
per la naturalesa dels fets.
CAPÍTOL DESÉ: PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 44.- Procediment sancionador

1. 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 del Comerç i Superfícies Comercials, pel Decret
175/1989, de 24 de novembre, pel qual es regula l'exercici de la 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 a les quals disposa aquesta Ordenança seran
sancionades per l'Ajuntament d'acord amb el que disposa la legislació de règim
local, i en particular al que establix la Disposició Addicional única de la Llei
11/99, de 21 d'abril de modificació de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de
Règim Local.

2. Sempre que l'Ajuntament tinguera coneixement mitjançant els seus agents de
Policia Local, de l'encarregat del Mercat Municipal o en virtut de denúncia
d'algun ciutadà, de la comissió d'alguna de les infraccions tipificades, podrà
iniciar l'oportú expedient, traslladant-lo a l'organisme autonòmic competent
perquè procedisca a la instrucció i a la sanció corresponent, si per raó de la
infracció detectada la corporació observara que ha de ser imposada una multa,
la quantia de la qual excedisca de la seua competència. aquest organisme
haurà de comunicar a l'Ajuntament la tramitació i resolució del corresponent
expedient.

Article 45.- Graduació de les sancions
La infraccions previstes en l'article 41 es podran sancionar per l'òrgan d'acord
amb les sancions previstes en l'article 43, que consideraran l'existència d'intencionalitat
o de reiteració, la naturalesa dels perjudicis causats i la reincidència, per a la graduació
de la sanció a aplicar, prèvia la tramitació del corresponent expedient amb audiència
de l'interessat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La venda no sedentària es regeix per allò que disposa la Llei de la Generalitat
Valenciana 8/1986, de 29 de desembre, d'Ordenació del Comerç i Superfícies
Comercials, pel que disposa 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 totes les disposicions que puguen ser dictades pels òrgans
competents per a la seua aplicació i desenvolupament i pel que disposa aquesta
Ordenança.
L'alcaldia, mitjançant bans a aquest efecte, podrà desenvolupar les normes
contingudes en aquesta Ordenança a proposta de la regidoria corresponent o de la
comissió informativa competent.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança queda derogada l'Ordenança
Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en
la seua sessió del dia 15 d'octubre de 1987, així com les modificacions de data 24 de
novembre de 1988, de 24 de juny de 1993 i 23 d'agost de 1996, i totes les disposicions
que d'igual o inferior jerarquia s'oposen al que estableix la mateixa.
DISPOSICIÓ FINAL
Aprovada aquesta Ordenança per la corporació municipal, entrarà en vigor

després de la publicació íntegra del seu text al Butlletí Oficial de la Província, i el
transcurs del termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació.

