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PREÀMBUL
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu
i del Consell, quant als serveis en el mercat interior, i la seua transposició a
l'ordenament estatal amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 1/2010, d'1 de març,
que va modificar la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç
minorista, en aquesta matèria, han establert un nou marc normatiu pel que fa a
l'ordenació de l'activitat comercial.
En observança de l’esmentada normativa, la Llei 3/2011, de 23 de març, de la
Generalitat, de comerç de la comunitat valenciana, recull, en el capítol I del seu
títol IV, el concepte i els principis bàsics pels quals s'ha de regir aquesta
modalitat de venda a la Comunitat Valenciana.
L'exercici de les competències municipals sobre l'autorització, l’ordenació i el
control de la venda no sedentària haurà d'ajustar-se tant a la regulació
específica sectorial com a la legislació sobre règim local i patrimoni, i en
concret a la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la
Comunitat Valenciana.
La venda no sedentària constitueix una modalitat de venda tradicional amb fort
arrelament als municipis valencians, que ha evolucionat al llarg del temps de
manera compassada amb els canvis socials i econòmics registrats a la
Comunitat Valenciana.
Actualment, constitueixen trets essencials d'aquesta evolució la modificació del
paper desenvolupat per la venda no sedentària en el si del sector comercial
valencià, de manera que s'ha passat d'una funció de complement de l'activitat
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sedentària, a aconseguir una notorietat pròpia que li atorga naturalesa
diferenciada de canal comercial.
Tot incorporant una utilitat promocional dels entorns urbans i comercials en els
quals es desenvolupa i contribuir al manteniment d'un nivell d'ocupació estable
en aquest sector.
El nou marc normatiu aplicable a la venda no sedentària, derivat de l'aplicació
de la Directiva de serveis, constitueix una oportunitat per a aconseguir la
professionalització i dignificació d'una modalitat de comerç que, amb
independència de la seua aparença ancestral, ha de desenvolupar-se sota els
mateixos principis de competència, competitivitat i eficiència que inspiren
l'acompliment del sector comercial en el seu conjunt.
A tots aquests efectes, la Generalitat Valenciana, per decret 65/2012, de 20
d'abril, del Consell, regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.
Aquesta ordenança té per objecte la regulació i el foment de l'activitat comercial
de venda no sedentària en l'àmbit municipal de Museros, i l’adapta a la
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Autoritzacions vigents
DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1 Àmbit d'aplicació i protecció de dades personals
1. Aquesta ordenança té per objectiu regular l'exercici de la venda no
sedentària, al terme municipal de Museros.
2. Es considera venda no sedentària aquella realitzada per comerciants fora
d'un establiment comercial permanent, qualsevol que siga la seua periodicitat,
en els perímetres o llocs correctament autoritzats, en instal·lacions comercials
desmuntables o transportables.

amb ubicació mòbil, de manera i amb mitjans que permeten el venedor oferir la
seua mercaderia de manera itinerant, en detindre’s en diferents llocs
successivament i pel temps necessari per a efectuar la venda.
4. Les activitats de venda no sedentària no perden la seua condició pel fet de
desenvolupar-se sobre sòl de propietat o titularitat privada.
5. La venda no sedentària, amb ubicació determinada, pot revestir alhora
diferents modalitats, d’acord amb la seua periodicitat de realització:
- La realitzada habitualment de periodicitat coneguda, setmanal o inferior a la
setmanal, estacional o anual, en emplaçament prèviament determinat.
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Aquesta modalitat de venda es realitza al municipi de Museros, al mercat
setmanal dels divendres.
- La realitzada en mercats de venda no sedentària ocasionals, portats a terme
esporàdicament sense una periodicitat concreta i en l'emplaçament assenyalat
en l'autorització.
Aquesta modalitat de venda es realitza al municipi de Museros en les fires que
organitza l'Ajuntament i amb motiu de festes, esdeveniments esportius o
culturals.
D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament general de protecció de
dades (RGPD) 2016/679, del Parlament Europeu, sobre la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades, l'Ajuntament estarà obligat a realitzar un registre
de totes les categories d'activitats de tractament efectuades per compte del
responsable i disposar d'aquesta informació, aquest document haurà de
contindre, si escau:
a) La naturalesa de les dades personals facilitades, per als casos en els quals
d'una persona jurídica.
b) La base jurídica que legitima el tractament de les dades.
c) La finalitat de la recollida, del tractament de la informació i de la seua
utilització. A més, s'informarà si les dades personals podrien ser cedides o
comunicades a unes altres entitats o col·lectius interessats a les entitats
públiques, estatals o autonòmiques, competents i en els supòsits previstos,
segons llei. Així mateix, podrien ser publicats als taulons i diaris o butlletins
oficials de l'Administració pública corresponent.
d) Procediment d'exercici dels drets: podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, oblit, oposició i portabilitat, pel que fa a les seues
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dades personals, en enviar un escrit juntament amb el seu DNI, dirigit a
l'Ajuntament de Museros a l'atenció del nostre delegat de protecció de dades.
d) Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable i
tractament.
e) Si es produïren transferències de dades personals a un tercer país o
organització internacional, inclosa la identificació d’aqueix tercer país o
organització internacional i, en el cas de les transferències indicades en l'article
49, apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties
adequades.
Article 2. Subjectes
1. La venda no sedentària podrà exercir-la tota persona física o persona
jurídica, incloses les cooperatives, que es dediquen professionalment a
l'activitat del comerç al detall, reunisquen els requisits exigits en aquesta
ordenança municipal i altres que segons la normativa els foren aplicable, i
disposen de l'autorització emesa per l'Ajuntament que siga preceptiva en cada
cas.

no sedentària o en nom del titular de l'autorització, sempre que estiguen donats
d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que
corresponga, el cònjuge, parella de fet acreditada documentalment, fills,
germans i empleats amb contracte de treball.
3. Quan l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària corresponga a
una persona jurídica, haurà d'acreditar-se l'existència d'una relació laboral,
contractual o societària entre el titular i la persona que desenvolupe, en nom
d'aquella, l'activitat comercial.
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La persona o persones físiques que exercisquen l'activitat per compte d'una
persona jurídica haurà d'estar expressament indicada en l'autorització que
s'haurà d'estendre a nom de la persona jurídica.
CAPÍTOL II
Modalitats de venda no sedentària
Article 3. Modalitats de venda no sedentària autoritzada
Al terme municipal de Museros s'autoritzen les modalitats de venda no
sedentària següents:
- Mercats periòdics.
- Mercats ocasionals.
- Venda no sedentària en llocs aïllats en ubicació fixa.
Queda prohibida la venda ambulant en tot el municipi.
Article 4. Mercats periòdics

Els productes la venda dels quals està autoritzada sempre que es complisca la
normativa higiènica i sanitària i de seguretat són els següents:
- Calçat, alimentació, fruiteria i verduleria, confecció, parament de la llar,
decoració, ceràmica, plantes, marroquineria, bijuteria i complements.
Aquest mercat es realitza en les següents vies públiques municipals tancades
al trànsit rodat durant el temps que siga necessari per a tal finalitat: carrer de
l’Estatut i carrer de Massamagrell.
Les normes generals d'aquest municipi pel que fa a la realització del mercat
són:
7
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El mercat periòdic que es realitza al terme de Museros és el dels divendres.
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- El tancament al trànsit rodat en aquestes vies públiques i la seua posterior
obertura a aquest, depén de la Policia Local i estaran correctament senyalitzats
d’acord amb les normes de circulació de vehicles.
- L'accés de vianants a la zona del mercat serà lliure i s'assegurarà en tot cas
l'accés de les persones als habitatges i locals situats a la zona del mercat.
- Els llocs de venda no podran situar-se en els accessos directes a edificis
públics, d'ús públic, establiments industrials o comercials.
- En cas de necessitat extraordinària, cada parada ha de responsabilitzar-se de
recollir el fem i els excedents, i s’utilitzaran bosses de fem per a aquest efecte i
les quals es dipositaran als contenidors indicats.
- Aquest mercat es porta a terme els divendres de cada any, en horari exclusiu
de matins: entre les 07.30 h i les 15.00 h. L'accés dels comerciants a la zona
del mercat per al muntatge es produirà a partir de les 06.00 h i fins a les 09.00
h i la venda es produirà des de les 09.00 h fins a les 14.00 h, el lloc haurà de
quedar completament desmuntat a les 15.00 h, de manera que els carrers
queden en normal estat per al trànsit i lliures de tota classe de materials i
vehicles.
- Quan el divendres siga festiu o per raó d'obres a la via pública o per unes
altres causes d'interés públic degudament motivades podrà anul·lar-se per
que en cap cas es genere dret a indemnització per danys i perjudicis als titulars
dels llocs afectats.
En cas de suspensió temporal, aquesta podrà afectar la totalitat de les
autoritzacions d'un mercat o a les seues part, en funció de les necessitats i de
l'interés general:
- Els productes que es venguen hauran de complir tots els requisits legals per a
poder ser oferits en el mercat.
- Els llocs de venda se situaran en el lloc determinat en l'autorització municipal i
no podran excedir dels metres autoritzats. La dimensió màxima de cada lloc
serà de 6,20 metres.
8
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Les característiques tècniques i materials dels llocs de venda seran de lliure
elecció per als seus titulars, sempre que reunisquen perfectes garanties de
seguretat, no obstaculitzen el normal funcionament de la resta de llocs i
complisquen amb tots els requisits legals exigits per a aquesta classe
d'instal·lacions. Els titulars dels llocs seran responsables de les possibles
lesions i danys que les seues instal·lacions ocasionen als usuaris, als veïns i
als béns municipals:
- Per a la instal·lació de camions-tenda haurà d'estar expressament autoritzat
per l'Ajuntament. La resta de vehicles dels venedors hauran d'estacionar en els
llocs habilitats per a l'estacionament, i no s’estacionarà ni a l'interior del mercat
ni al costat del lloc de venda.
- Durant les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies els vehicles
podran estacionar a l'interior del mercat pel temps imprescindible per a
realitzar-les. Com a norma general, les operacions de càrrega i descàrrega es
desenvoluparan de 06.00 h a 09.00 h i de 14.00 h a 15.00 h. Durant l'horari de
venda queda prohibida la circulació de vehicles a l'interior del mercat.
- Els titulars dels llocs que a les 08.30 h del dia de realització del mercat no
hagen comparegut en el seu lloc, perdran el dret a instal·lar-s’hi en aqueix dia.
lloc en titularitat tindran preferència per a muntar en lloc lliure per ordre
d'antiguitat, prèvia consulta a la Policia Local o a la persona designada a
aquest efecte per l'Ajuntament.
A continuació, els altres interessats a muntar una parada en el mercat, que
prèviament hagen presentat tota la documentació a l'Ajuntament, si ha faltat
algú, podran muntar en el lloc lliure previ sorteig in situ realitzat per la Policia
Local o a la persona designada a aquest efecte per l'Ajuntament.
No serà necessària la realització del sorteig quan hi haja acord entre els
venedors en l'assignació dels llocs lliures.
9

Cód. Validación: 3RKYFQ9447X5NS5KWD2P22RD7 | Verificación: https://museros.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 27
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Article 5. Mercats ocasionals
1. Són aquells mercats (mercats ambulants) que no tenen una periodicitat
determinada i es realitzen ocasionalment o amb motiu de festes o
esdeveniments populars o d’altres esdeveniments de caràcter local, com ara:
-

Festes, Nadal, falles i qualsevol altra que es faça al municipi, o
esdeveniments esportius, culturals, musicals…

2. A l'efecte d’autorització, l'òrgan competent de l'Ajuntament, fixarà
l'emplaçament i abast d'aquests, així com el període en el qual s'autoritze el
seu establiment i requisits i condicions de realització.
3. Quan la realització no siga promoguda per l'Ajuntament, els interessats
hauran de presentar una sol·licitud en la qual es concreten les raons per a
realitzar-se, l'emplaçament, les dates i hores d'activitat, la relació de venedors i
les entitats participants, els productes i les característiques dels llocs.
Article 6. Implantació, modificació, trasllat, supressió o suspensió de mercats de

1. La creació, modificació, supressió o trasllat de mercats de venda no
sedentària haurà de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament, una vegada
escoltades les associacions de comerciants i consumidors del municipi i els
representants d'interessos que pogueren veure's afectats.
2. La decisió municipal s'adoptarà en ponderar fonamentalment criteris
d'ordenació territorial i planificació urbanística, de sostenibilitat mediambiental i
paisatgística i de protecció del mitjà urbà i del patrimoni historicoartístic. En
qualsevol cas, hauran de quedar garantida la protecció dels consumidors, el
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millor servei als mateixos i la preservació de l'ordre públic, la salut i la seguretat
pública.
En cap cas, generarà dret a indemnització per danys i perjudicis als titulars dels
llocs afectats.
3. Les decisions municipals seran comunicades, en el termini de tres mesos, a
la direcció general competent en matèria de comerç interior per a la seua
inscripció d'ofici en el Registre de Mercats de Venda no Sedentària de la
Comunitat Valenciana.
Article 7 Venda aïllada en ubicació fixa
Es refereix als llocs de venda no sedentària autoritzats en una ubicació aïllada
sobre la via pública.
La venda no sedentària en una ubicació fixa només podrà exercir-se per causa
d'esdeveniments populars i d’altres esdeveniments.

que justifica el seu desenvolupament.
En cap cas, aquests llocs de venda dificultaran el trànsit rodat o la circulació de
vianants, ni generaran risc per a la seguretat ciutadana.
Queda prohibida la instal·lació d'aquests llocs aïllats en l'eixida d'edificis públics
o d'altres establiments amb afluència massiva de públic.
L'Ajuntament determinarà el lloc d'ubicació, els dies i els horaris de concessió.
Tots els productes alimentosos de venda hauran de complir la normativa
higiènica i sanitària específica.
11
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Aquesta activitat es realitzarà durant el temps de realització de l'esdeveniment
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CAPÍTOL III
Exercici de la venda no sedentària
Article 8. Naturalesa de l'autorització
1. L'exercici de qualsevol de les modalitats de venda regulades en aquesta
ordenança estarà subjecte a l'obtenció prèvia de la preceptiva autorització
municipal.
2. L'atorgament de l'autorització municipal per a l'exercici de la venda no
sedentària s'efectuarà mitjançant resolució de l'alcaldia.
3. Per a cada emplaçament concret, i per cadascuna de les modalitats de
venda no sedentària que el comerciant es propose exercir, haurà de sol·licitarse una autorització.
4. Queda prohibit l'exercici de la venda no sedentària en qualsevol de les seues

5. L'autorització municipal serà personal encara que podrà fer ús d'aquesta el
cònjuge, la parella de fet acreditada documentalment, els fills, els germans i els
empleats amb contracte de treball, quan el titular siga una persona física i
sempre que li assistisquen en l'exercici de la seua activitat i estiguen donats
d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que
corresponga.
6. Si el titular de l'autorització és una persona jurídica només podran fer ús
d’aquesta la persona o persones físiques que aquesta haja expressament
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indicat com a titular i suplent en l'autorització, sempre que tinguen una relació
laboral, contractual o societària amb aquella.
7. Les autoritzacions podran ser revocades per l'Ajuntament en els supòsits
previstos en aquesta ordenança i en la normativa d'aplicació, d'acord amb el
procediment administratiu que siga aplicable.
Article 9. Duració de l'autorització
1. Les autoritzacions municipals per al desenvolupament de l'activitat comercial
en els mercats de venda no sedentària periòdics es concediran per un termini
de quinze anys.
2. Per a la resta de modalitats de venda no sedentària, els terminis de vigència
es determinaran en cada autorització atorgada per resolució d'alcaldia.
Article 10. Identificació del comerciant
1. Durant el desenvolupament de l'activitat, els qui realitzen la venda no
municipal o document entregat per l'Ajuntament acreditatiu d'haver-la
obtinguda.
2. El document acreditatiu de l'autorització que s'exhibisca en el lloc de venda,
contindrà, almenys, les dades següents:
-

Nom i cognoms i NIF del titular i de les persones designades per aquest
per a col·laborar en l'exercici de la venda i fotos recents d'aquests.

-

Productes per als quals està facultat vendre.

-

Termini de validesa de l'autorització.

-

Número de parada atorgat i dimensions d'aquesta.
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Junt a l'autorització haurà de figurar una adreça física per a la recepció de les
possibles reclamacions derivades de l'exercici de l'activitat, sense perjudici que
s’incorpore, a més, una adreça de correu electrònic.
3. En el cas d'autoritzacions atorgades a persones jurídiques, a més de la
identificació d'aquesta, haurà de figurar la de les persones designades per a
l'exercici de la venda i fotos recents d'aquestes.
Article 11. Transmissió de l'autorització
1. Dins del seu període de vigència, l'autorització podrà ser transmesa pel seu
titular al seu cònjuge, fills i empleats o familiars que col·laboren amb el titular en
l'activitat sempre que complisca els requisits establerts en l'article 14, prèvia
comunicació a l'Ajuntament, d'acord amb el procediment següent:
a) El titular cedent de l'autorització haurà de presentar, a l'Ajuntament, un escrit
comunicant la transmissió i indicant les dades personals tant de l'antic titular
com del nou amb indicació dels motius i la data en la qual serà efectiva la
transmissió.
b) A la comunicació s'adjuntarà una declaració responsable de l'adquirent com
c) L'Ajuntament podrà oposar-se a aquesta transmissió si comprova que qui es
proposa com a nou titular no compleix amb els requisits establerts en aquesta
norma per a l'exercici de la venda no sedentària.
2. La transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la mateixa classe
d'articles que comercialitzava el titular cedent, i la seua vigència es limitarà al
període restant en l'autorització que es transmet activitat.
3. En cas de defunció o d'impossibilitat sobrevinguda de desenvolupar l'activitat
per part del titular, tindran un dret preferent a la transmissió de l'autorització el
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cònjuge o parella de fet, els fills, els empleats i d’altres familiars que
col·laboraren amb el titular en l'activitat.
En els casos de dissolució i cessament en l'activitat d'una persona jurídica,
tindran dret preferent a la transmissió de les autoritzacions que fora titular els
qui exercien la venda per compte i en nom d'aquesta.
4. En cas de renúncia a una autorització sense que existisca voluntat de
transmissió d'aquesta, l'Ajuntament aplicarà el procediment previst per a la
provisió de vacants en l'ordenança municipal.
Article 12. Extinció
1. Les autoritzacions municipals per a l'exercici de les vendes no sedentàries
s'extingiran, sense que causen dret a cap indemnització, per les causes
següents:
a) Finalització del termini pel qual es va atorgar, excepte quan se sol·licite i es
concedisca la renovació de l'autorització.
b) Renúncia expressa del titular.
c) Per defunció o dissolució de la persona jurídica titular, sense perjudici de la
d) Per impagament de la taxa per l'exercici de la venda no sedentària durant
dos trimestres consecutius o alterns en un període d'un any.
e) A conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que comporte l'extinció
de l'autorització.
f) Per no assistir el titular durant quatre setmanes consecutives, previ informe
de la Policia Local o de la persona designada per l'Ajuntament. Aquest supòsit
no serà aplicable en període vacacional, en el qual el titular tindrà dret a gaudir,
per any, un període no superior a un mes o de quatre o cinc dies de mercat.
Aquest període de vacances haurà de ser notificat amb un mes d'antelació a
l'Ajuntament.
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Si la no assistència es a causa d’una incapacitat per malaltia del titular o de
familiars de primer grau per consanguinitat o afinitat, prèvia comunicació i
justificació a l'Ajuntament, podrà absentar-se durant un termini màxim d'un any.
Transcorregut aquest temps, la plaça quedarà lliure i es procedirà d’acord amb
l’adjudicació de les vacants.
g) No presentar els documents acreditatius de les dades aportades amb la
sol·licitud de l'autorització o en la declaració responsable a l'òrgan municipal
competent, en el termini que establisquen per a això les ordenances
municipals.
h) Per revocació quan desapareguen les circumstàncies que van donar lloc al
seu atorgament.
CAPÍTOL IV
Procediment d’autorització
Article 13. Sol·licitud
La sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en sòl
públic es presentarà en les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei
39/2015,

d'1

d'octubre,

del

procediment

administratiu

comú

de

les

1. Fer constar nom i cognoms del sol·licitant i fotocòpia del seu DNI o NIE, si és
persona física, o la denominació social i les dades de la persona representant
degudament apoderada, si és persona jurídica.
2. Justificant d'estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris mitjançant la
declaració censal corresponent, i si no estan exempts de l'impost d'activitats
econòmiques, estar al corrent en el pagament de la tarifa.
3. Justificant d'estar donat d'alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions
de la Seguretat Social en el règim corresponent.
4. Assegurança de responsabilitat civil.
5. Els prestadors estrangers, nacionals de països que no siguen membres de la
Unió Europea, hauran d'acreditar el compliment de les obligacions establides
16
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en la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i treball per
compte propi, i serà necessari acreditar la vigència dels permisos preceptius
per a l'inici de l'activitat durant el període que comprenga l'autorització. En cas
de caducitat durant el període d'autorització, el sol·licitant haurà d'aportar
també un compromís de renovació d'aquests permisos.
6. Declaració responsable firmada per l'interessat que manifeste que coneix les
normes a les quals ha d'ajustar-se la seua activitat i s'obliga a la seua
observació i a mantindre el seu compliment de tot el que s’ha exposat
anteriorment durant el termini de vigència de l'autorització, i a més que:
-

Està al corrent de les obligacions tributàries locals i, especialment, no té
cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de serveis de
mercat o per la imposició de sancions.

-

Disposa d'instal·lacions que s'ajusten a les condicions assenyalades en
l'ordenança municipal i en la resta de normativa que resulte d'aplicació,
especialment pel que fa a la higiene, seguretat i solidesa de les
instal·lacions.

-

En cas de productes alimentaris, que compleix els requisits higiènics i
sanitaris establerts en la normativa vigent.

-

Disposa de les factures i documents que acrediten la procedència dels

-

Té a la disposició dels compradors, i lliura de manera gratuïta, fulls de
reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposa en un
cartell visible al públic que es disposa d'aquestes.

-

Expedeix tiquets de compra o, si escau, factures als consumidors que ho
sol·liciten, en els quals inclouen les dades d'identificació del comerciant,
producte adquirit i el seu preu.

7. Carnet de manipulador d'aliments, si són productes alimentaris.
8. Trimestralment, la Policia Local o persona designada per l’Ajuntament li
facilitaran el model d'autoliquidació corresponent o en la manera que
s'establisca en l'ordenança fiscal.
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9. Anualment, el mes de gener, cada adjudicatari haurà de presentar la
documentació anteriorment indica i correctament actualitzada.
10. Existeix la possibilitat de sol·licitar aquesta autorització per a dies puntuals,
en les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i s’aportarà
junt a la sol·licitud la documentació indicada en aquest article, abans d'efectuar
el muntatge, així com el justificant del pagament de la taxa corresponent
mitjançant el model d'autoliquidació o en la manera que s'establisca en
l'ordenança fiscal.
11. Els agricultors podran desenvolupar la venda no sedentària dels seus
productes agrícoles originaris del municipi en estat natural, prèvia autorització
municipal.
Els qui venguen productes de temporada de caràcter agrícola de collita o
producció pròpia:


Hauran de declarar la seua condició com a agricultors i indicaran que es
troben en possessió de la documentació oficial provatòria de la seua
condició d'agricultor, els productes que cultiva i els municipis en què se
situen les seues explotacions.
Hauran de presentar declaració responsable de l'assumpció de
responsabilitats civils i particularment, de les derivades de la venda i de
la reparació, reposició, conservació i neteja de l'espai públic utilitzat i del
mobiliari urbà.



Hauran de presentar una sol·licitud, en la manera prevista en l'article
16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, sobre l'activitat, les dates de
realització i els productes de la venda. La ubicació la designarà la Policia
Local o la persona designada per l'Ajuntament.
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Article 14. Adjudicació de vacants
Atés el cas que es produïsquen vacants, primer s'oferiran als interessats que
siguen titulars de parada en el mercat per ordre d'antiguitat, que podran
sol·licitar el canvi de parada. Si hi haguera un canvi de lloc, s'entendrà que
renuncien al lloc que tenien amb anterioritat.
A continuació, es procedirà a assignar els llocs vacants a les persones que
hagen presentat la documentació en aquest ajuntament i funcionen per la falta,
segons data de presentació d'instància.
CAPÍTOL V
Registre de venedors no sedentaris
Article 15. Registre municipal
1. L'Ajuntament crearà i mantindrà un registre municipal de comerciants de
venda no sedentària autoritzats per a les diferents modalitats de venda no

2. En aquest registre, hauran de constar, com a mínim, les dades següents:
a) NIF i nom i cognoms o raó social de la persona física o jurídica titular de
l'autorització.
b) Domicili a aquest efecte de les notificacions.
c) Denominació del mercat de venda no sedentària per al qual està
autoritzat o lloc d'emplaçament del lloc.
d) Identificació del lloc (número, codi i descripció) per al qual està
autoritzat.
e) Productes per als quals ha obtingut l'autorització de venda.
f) Data d'inici i final de l'autorització.
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3. Aquest registre serà públic i les administracions competents hauran de
garantir la interoperabilitat tècnica entre cada registre municipal i el Registre de
Comerciants de Venda no Sedentària de la Comunitat Valenciana regulat en
l'article següent.
4. Aqueix registre haurà de complir la normativa sobre protecció de dades, en
concret la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i el RGPD (UE) 2016/679
del Parlament Europeu quant a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(Reglament general de protecció de dades).
CAPÍTOL VI:
Drets i obligacions dels venedors
Article 16. Drets
Els titulars de les autoritzacions municipals per a l'exercici de la venda no
sedentària al municipi de Museros gaudiran dels drets següents:
a) Ocupar els llocs de venda no sedentària per als quals estiguen
b) Exercir públicament i pacíficament en l'horari i condicions marcades en
l'autorització l'activitat de la venda no sedentària autoritzada per
l'Ajuntament.
c) Recaptar la corresponent protecció de les autoritats locals per a realitzar
la seua activitat.
d) Presentar les reclamacions i els suggeriments per al millor funcionament
dels mercats en els quals s'autoritza l'exercici de l'activitat.
e) Gaudir d'un període vacacional per any no superior a un mes o de
quatre o cinc dies de mercat que haurà de ser comunicat a la Policia
Local o a la persona designada per l'Ajuntament, amb un mes antelació.
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Article 17. Obligacions
Els titulars de les autoritzacions municipals per a l'exercici de la venda no
sedentària al municipi de Museros tindran les obligacions següents:
a) Complir, durant tot el temps de vigència de l'autorització, els requisits
que van generar el dret al seu atorgament.
b) Realitzar la venda no sedentària en llocs o instal·lacions desmuntables o
vehicles

que

reunisquen

les

condicions

marcades

en

aquesta

ordenança, adequades al tipus de productes que s'expenguen.
c) Exposar, en un lloc visible del lloc de venda, l'autorització municipal
durant el temps en què desenvolupen l'activitat, en la manera i amb els
mitjans establerts a aquest efecte.
d) Estar al corrent de les obligacions amb la hisenda municipal per a

l'exercici d'aquest tipus d'activitat comercial, sense perjudici del
compliment

d'altres

obligacions

establertes

per

les

ordenances

municipals, o d’altres normes que siguen aplicables.
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, es procedirà a facilitar
trimestralment el model d'autoliquidació per la Policia Local o persona
siguen titulars de llocs de venda en el mercat, independentment del
nombre de divendres que acudisquen al mes al mercat o en la manera
que s'establisca en l'ordenança fiscal. Les persones que ocupen un lloc
provisional hauran d'efectuar el pagament a la Policia Local o a la
persona designada per l'Ajuntament el mateix dia de realització o en la
manera que s'establisca en l’esmentada ordenança fiscal.
e) Observar el que disposa la normativa vigent a cada moment sobre
l'exercici del comerç, defensa dels consumidors i usuaris i normativa
higiènica i sanitària.
f) Disposar de les factures i dels documents que acrediten la procedència
dels productes objecte del comerç, i aportar-los en el termini en el qual
21
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siguen requerits per a això, així com complir les normes d'etiquetatge
d'aquests.
g) Disposar de les preceptives fulles de reclamacions oficials en el lloc de
venda i anunciar-les de manera visible i llegible.
h) Expedir tiquets de compra o, si escau, factures als clients que ho
sol·liciten d'acord amb el que preveu a aquest efecte la normativa
aplicable.
i) Els titulars dels llocs, i en defecte d'això els autoritzats com a suplents,
romandran en aquests durant les hores de funcionament del mercat.
j) Facilitar, a requeriment de l'autoritat competent, els seus funcionaris o
agents, la documentació que els siga sol·licitada.
k) Complir l'horari de funcionament autoritzat i les condicions establertes
per a la càrrega i descàrrega de mercaderies i l'aparcament dels
vehicles auxiliars.
l) Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions
exigides per la seua normativa reguladora. Si són productes alimentaris,
serà necessari complir els requisits higiènics, sanitaris i de protecció de
les persones consumidores que establisquen les reglamentacions
específiques quant a les condicions dels productes, instal·lacions i
mitjançant informe de l'autoritat sanitària competent.
Article 18. Pagament de la taxa per l'exercici de la venda no sedentària
Tota persona titular d'una autorització per a exercir qualsevol activitat de venda
no sedentària en sòl públic estarà obligada al pagament de les quotes
resultants de l'aplicació de la corresponent ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l'ús privatiu del domini públic per indústries de carrer, d’acord amb el
que s’hi regula quant a la seua exigència.
CAPÍTOL VII
22
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Règim d’infraccions i sancions
Article 19. Infraccions
1. Les infraccions es classificaran en lleus, greus i molt greus.
2. Infraccions lleus. Es consideraran infraccions lleus:
a) El desenvolupament de l'exercici de la venda incomplint l'obligació
d'identificació.
b) No disposar de fulls de reclamacions del model oficial a la disposició
dels consumidors i usuaris o no anunciar la disposició d'aquestes.
c) No presentar, quan siga requerit per a això i en el termini concedit a
aquest efecte, les factures i documents del gènere posat a la venda que
acrediten la lícita procedència dels productes.
d) La falta d'higiene de les persones i dels llocs que no suposen infracció a
les normes sanitàries.
e) En general, l'incompliment de qualsevol dels requisits que faculten per a
l'exercici de la venda no sedentària recollits en aquesta ordenança que

3. Infraccions greus. Es consideraran infraccions greus:
a) La reincidència en qualsevol infracció lleu.
b) Exercir l'activitat no ajustant-se als termes de l'autorització, i en
particular, als supòsits següents:
- Exercir l'activitat fora dels dies o horaris autoritzats.
- La venda de mercaderies diferents a les indicades en l'autorització
municipal.
- La venda practicada fora dels perímetres o llocs autoritzats.
- Romandre en el lloc de venda persona diferent al titular d'autorització.
- La circulació o estacionament de vehicles dins dels mercats fora de
l'horari permés.
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no tinguen la consideració d'infracció greu o molt greu.
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-

La negativa o resistència manifesta a subministrar dades o facilitar la
informació requerida per les autoritats competents o els seus agents,
per tal de complir les funcions d'informació, vigilància, investigació,
inspecció i tramitació.

-

La informació o publicitat en el lloc que induïsca a engany o confusió,
quan això tinga transcendència econòmica.

-

Qualsevol frau en la quantitat o qualitat del producte de venda que no
siga constitutiva de delicte.

4. Infraccions molt greus. Es consideren infraccions molt greus:
a) La reincidència en qualsevol infracció greu.
b) Exercir qualsevol modalitat de venda no sedentària sense autorització
municipal o amb una autorització caducada.
c) No acreditar les dades declarades per a obtindre l'autorització quan siga
requerit per a això.
d) L'incompliment, inexactitud o falsedat de les dades, manifestacions i
documents facilitats per a obtindre autorització o per al desenvolupament
de l'activitat en un mercat sobre sòl privat ja siga pel promotor o pel
venedor individual.
f) Qualsevol agressió física entre venedors, al públic i a les autoritats i
funcionaris municipals.
5. Sense perjudici de l'anterior, de les infraccions a preceptes continguts en les
normatives reguladores del comerç interior no recollides en aquesta ordenança,
dels drets i protecció de consumidors i usuaris i de les condicions tècniques i
sanitàries dels productes a la venda, es donarà trasllat a l'òrgan competent en
la matèria de la Generalitat.
6. Igualment, atés que les irregularitats constatades siguen susceptibles de ser
qualificades com a falta o delicte, s’informarà a les autoritats competents.
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e) Els danys causats dolosament en llocs o instal·lacions de la via pública.
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7. Els Ajuntaments, mitjançant els seus agents, podran dur a terme mesures
cautelars com la confiscació de productes a la venda quan estimen que poden
ocasionar risc per a la salut o seguretat dels consumidors o quan hi haja motius
fundats per a sospitar del seu origen il·lícit.
Article 20. Sancions
1. Les sancions que s'aplicaran a les infraccions d'aquesta ordenança, seran
les següents:
a) Per faltes lleus: prevenció, multa fins a 750 € o suspensió de l'activitat
fins a un mes.
b) Per faltes greus: multa de 751 € fins a 1.500 € o suspensió de l'activitat
fins a tres mesos.
c) Per faltes molt greus: multa de 1501 € fins a 3.000 € o suspensió de
l'activitat fins a sis mesos, revocació definitiva de l'autorització,
impossibilitat d'obtindre-la al terme municipal i cessament de l'activitat.
2. Les sancions es graduaran atenent criteris com ara:
funcionament d'un servei públic.
b) La premeditació o grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció.
c) El tipus de perjudicis, incomoditat i danys causats a l'Administració o als
ciutadans.
d) La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció.
e) La repercussió en la convivència, tranquil·litat o exercici de drets legítims
d'altres persones, o a la salubritat o adorn públics.
f) L'impediment de l'ús d'un servei públic per una altra o unes altres
persones amb dret a la seua utilització.
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a) La intensitat en la pertorbació o obstrucció causada al normal
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g) La rellevància dels danys causats en espais públics, així com en
equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d'un servei
públic.
h) El benefici econòmic obtingut amb la comissió de la infracció.

Article 21 Responsabilitat de la infracció
Els titulars de les autoritzacions municipals per a la venda no sedentària seran
responsables de les infraccions que es cometen per ells mateixos, els seus
familiars, o assalariats que presten els seus serveis en el lloc de venda en
contra al que es disposa en aquesta ordenança i, especialment, al que
s'estableix pel que fa a les condicions de venda. En el cas de persones
jurídiques, seran aquestes les responsables de les infraccions.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En allò que es preveu en aquesta ordenança, s’aplicarà el que disposa la
legislació vigent.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Autoritzacions vigents
Totes les autoritzacions vigents per a l'exercici de la venda no sedentària en
mercats periòdics queden prorrogades automàticament, prèvia comprovació
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Única. Aplicació supletòria d'altres normes
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per l'Ajuntament que continuen complint els requisits que van servir per a la
seua concessió.
Sense perjudici del que s’ha indicat anteriorment, els titulars d'aquestes
autoritzacions municipals, durant la seua vigència, s'ajustaran al compliment
del que establisca aquesta ordenança municipal, i d’altra normativa que resulte
d'aplicació.

DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor
La publicació i l’entrada en vigor d’aquesta ordenança es regirà pel que disposa
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la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

