BOLENTIN OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
NÚM. 124 26-V-92

ORDENANÇA MERCAT AMBULANT BENIFIAO
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE VENDA DETALLISTA NO SEDENTÀRIA
EN EL TERME DE BENIFAIÓ
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS.Article 1.La present ordenança es dicta en exercici de l'autonomia municipal, actuant la
potestat reglamentària reconeguda per l'article 4 de la Llei 7/85, de 2 abril i en
l'àmbit de les competències fixades per les lleis sectorials estatals i autonòmiques,
en particular per la Llei de les Corts Valencianes 8/86, de 29 de desembre
d'Ordenació del Comerç i Superficies Comercials.
Article 2.La venda que es realitza per comerciants, fora d'un establiment comercial
permanent, en solars i espais lliures o en la via pública, en llocs i dates variables,
només podrà efectuar-se d'acord amb les condicions i termes que s'establixen en
la present ordenança i en la normativa reguladora de cada producte.
Article 3.Sense perjuí de les disposicions contingudes en la present ordenança, serà de
aplicació amb caràcter supletori la Llei 8/86, de 29 de desembre, de la Generalitat
Valenciana, sobre Ordenació del Comerç i Superficies Comercials, el Decret
Autonòmic 175/89, de 29 de novembre, altres disposicions reglamentàries, així
com l'Orde de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat
Valenciana, de 6 de juny de 1990.
Article 4.No podrà concedir-se autorització per a la venda per qualssevol de les formes
establides en esta Ordenança, d'aquells productes que la normativa reguladora
així ho prohibisca.
Article 5.Les autoritats sanitàries competents, en els casos excepcionals per motius de
salut pública ho aconsellen, podran prohibir la venda de determinats productes
alimentaris en les formes previstes en esta ordenança.

CAPITOL II. DE LA VENDA AMBULANT
Article 6.-

1. La venda ambulant és la realitzada fora d'un establiment comercial permanent
en solars o en la via pública, en llocs i dates variables.
2. La ubicació del mercat ambulant tradicional dels dijous, comprendrà l'àrea
compresa pels carrers Santa Bàrbara, Portelles i Sant Ferran, estes dos últimes
només la part que es correspon amb el Mercat Municipal, sense perjuí de
l'ampliació de l'emplaçament amb l'acord previ de la Comissió Municipal de
Govern.
Article 7.El comerciant per a l'exercici de la venda en règim ambulant, deurà complir els
requisits següents:
a) Estar donat d'alta en reglamentària forma i al corrent dels deutes tributàries per
l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
b) Satisfer els altres tributs o preus públics establits per a este tipus de venda.
c) Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte
objecte de venda ambulant.
d) Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de Seguretat Social.
e) Estar en possessió de l'autorització municipal corresponent.
f) Trobar-se inscrit en el Registre de Comerciants i del Comerç.
g) En el cas de venda de productes d'alimentació , estar en possessió
del carnet de manipulador d'alimentats, degudament actualitzat.
h) En cas d'estrangers, haurà d'acreditar, a més, estar en possessió dels
corresponents permisos de residència i treball per compte propi.
i) Acreditar fidedignament ser legal propietari dels productes posats a la venda.
j) Complir la resta de prescripcions legals reglamentàries per al exercici de
l'activitat.
Article 8.1 L'autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant, que estarà
sotmesa a la comprovació prèvia per l'Ajuntament del compliment pel peticionari
dels requisits legals en vigor per l'exercici del comerç a què es referix l'apartat
anterior i dels establits per regulació dels productes per a la venda que s'autoritza,
serà intransferible i haurà de ser exhibida de forma visible en el punt de venda.
2. L'autorització municipal tindrà un període de vigència no superior a l'any ni
inferior a tres mesos en còmput anual. No obstant l'anterior, les autoritzacions
podran ser renovades.
3. L'autorització municipal haurà de contindre indicació expressa sobre:
a) Àmbit territorial i dins d'este, el lloc o llocs en què puga exercir-se.
b) Les dates i horari en què podrà dur-se a terme.
c) Els productes autoritzats, que no podran referir-se més que a articles tèxtils
d'artesà i d'ornament de xicotet volum, excepte el que disposa el capítol IV “altres
supostos de venda”.
Article 9.-

1. Les autoritats tindran caràcter discrecional i seran revocades quan en relació
amb el compliment d'esta Ordenança i del Decret 175/89 , de 24 novembre, del
Consell de la Generalitat Valenciana, es cometen infraccions greus, tipificades en
el Reial Decret 1945/86, de 22 de juny o Decret 175/89, de 24 novembre, del
Consell, sobre infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la
producció agroalimentària, no donant lloc a indemnització ni a compensació de
cap tipus.
2. En tot cas, la discrecionalitat municipal vindrà delimitada pels principis d'igualtat
de tracte i proporcionalitat, sense que càpia tracte discriminatori algun atemptatori
del principi d'igualtat davant de la llei.
Article 10 .1 Els venedors ambulants hauran de complir en l'exercici de la seua activitat
mercantil amb la normativa vigent en matèria d'exercici del comerç i de disciplina
del mercat.
2. Els venedors ambulants hauran de respondre dels productes que venen,
respectant i acabant en tot moment els drets legalment reconeguts als
consumidors.
Article 11 .La venda ambulant es realitzarà en llocs o instal·lacions desmuntables que
s'instal·laran en el lloc o llocs que especifique la corresponent autorització
municipal.
Article 12.1. Els llocs de venda ambulant no podran situar-se de tal manera que dificulten els
accessos a edificis d'ús o servici públic, així com que impedisquen l'accés a
establiments comercials i industrials oberts al públic. Tampoc podran impedir la
visualització des de la vorera dels, aparadors i exposicions corresponents a
establiments comercials oberts al públic.
2. La venda només podrà realitzar-se en el lloc o llocs que especifique la
corresponent autorització, sense que càpia autoritzar l'ocupació de voreres.
Article 13.1.Les persones interessades en l'obtenció de la corresponent autorització
municipal per a l'exercici de la venda ambulant, presentaran en el Ajuntament
sol·licitud especificant en la mateixa els elements i circumstàncies que constituïxen
i caracteritzen a l'exercici pretés.
2. Al retirar l'autorització concedida, l'interessat haurà d'aportar una fotografia
personal, mida de carnet, per a ser incorporada a la mateixa.
3. La declaració a què fa referència el número 1 d'este article deurà formular-se
anualment per a cada exercici o quan vença la seua autorització si va ser
expedida per a un període menor i amb l'antelació suficient a l'inici de la activitat.
4. L'autorització per a l'exercici de la venda ambulant no generarà dret al seu titular
a realitzar cap ocupació superficial i només autoritza a estacionar-se el temps
necessari per a realitzar les operacions o transaccions pròpies de la indústria o
ofici objecte de l'autorització, amb subjecció als horaris fixats per l'Ajuntament.

CAPITOL III.- DE LA VENDA EN MERCATS AMBULANTS I MERCATS
OCASIONALS O PERIÒDICS.Article 14.Es prohibix la ubicació de mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics en:
a) Carrers de vianants comercials.
b) Travessies de carreteres nacionals, autonòmiques o provincials.
Article 15.1. Els mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics hauran d'ubicar-se en
les zones que fixe la Comissió Municipal de Govern, sentida la Comissió
Informativa de Governació.
-Fira de Pasqua.
2. La ubicació de la Fira de Pasqua tindrà lloc el la C/ Mestre Gomar i contornada,
podent no obstant canviar el seu emplaçament d'acord amb allò que s'ha prescrit
en l'apartat anterior.
Article 16.El nombre màxim de llocs de cada mercat ambulant i el tipus de productes que
puguen ser venuts, seran els següents:
Denominación del mercadillo: Mercado del jueves:
Número
máximo de
puestos
35
15
10
10
10
9
6
6
15
6
6
6
25

Article 17.-

Productos que pueden ofrecerse

Ropa ordinaria y similares
Zapatos y similares
Artesania y similares
Quincalla-Bisuteria y similares
Drogueria-Limpieza y similares
Cristaleria, loza y similares
Baratijas-Juguetes y similares
Paquetería y similares
Alimentación (expresamente autorizada para su venta en este
tipo de mercados y derivados)
Floristería y similares
Prensa, libros y similares
Discros 2ª mano, cassettes y similares
Otros varios

1. En els mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics no podran vendre's
els productes següents:
a) Carns, aus i caça frescos, refrigerats i congelats.
b) Peixos i mariscos frescos, refrigerats i congelats.
c) Llet certificada i llet pasteuritzada.
d) Formatges frescos, brullo, nata, mantega, yoguourt i altres productes lactis
frescos.
e) Pastisseria i brioxeria farcida o guarnida.
f) Pastes alimentàries fresques i farcides.
g) Anxoves, fumats i altres semiconserves.
h) Aquells altres productes que per les seues especials característiques i a juí de
les autoritats competents comporten risc sanitari.
2. No obstant es permetrà la venda dels productes anteriorment citats quan,
segons el parer de les autoritats sanitàries competents, es dispose de les
adequades instal·lacions frigorífiques i estos estiguen degudament envasats.
Article 18.1. L'autorització per a vendre productes en un lloc de mercat ambulant i mercats
ocasionals o periòdics queda subjecta als mateixos requisits que l'autorització per
a la venda ambulant.
2. En el cas de productes alimentaris es requerirà, a més, el que prevé en el
Decret 2484/67, de 21 de setembre i normes de desplegament.
CAPITOL IV.- ALTRES SUPÒSITS DE VENDA.Article 19.S'autoritza la venda en lloc fix de la via pública o en determinats espais oberts, en
les modalitats següents:
-Venda directa exercida pels agricultors i apicultors dels seus propis productes ,
prèvia exigència de requisits i documents que acrediten la seua condició de
productors primaris i amb un informe previ favorable de l'autoritat sanitària.
-Venda de productes confeccionats en parades que els comerciants amb
establiment comercial permanent, col·loquen en la via pública per a promoció o
amb ocasió d'esdeveniments especials.
Article 20.1. Per a l'exercici de tals modalitats de venda, el comerciant deurà complir els
requisits exigits pels articles 5 i 6, per a la venda ambulant.
2. No s'aplicarà el caràcter desmuntable del llocs o de les instal·lacions establides
per l'articule 6.
Article 21.La venda directa duta a terme per l'Administració de l'Estat o per mandat o
autorització expressa de la mateixa, no es troba sotmesa a les normes de la
present ordenança.

Article 22.La instal·lació i control de les modalitats de venda autoritzades, deurà atindre's al
compliment dels requisits següents:
a) En el cas de venda directa pels propis agricultors, estar en possessió de rebut
d'impost sobre béns immobles en la modalitat de terrenys de naturalesa rústica.
b) En el cas d'ocupació de via pública amb productes promocionals o en
circumstàncies especials, disposar d'autorització i satisfer el preu públic per
ocupació de la via pública corresponent.

CAPITOL V.- INSPECCIÓ I SANCIÓ
Article 23.Este Ajuntament per mediació del servici d'inspecció, de la Policia Local, i dels
altres agents o personal al servici del mateix, assistit de facultatius sanitaris, si és
el cas, vigilarà i garantirà el degut compliment pels titulars de les llicències
concedides de quant es disposa en la present ordenança i, especialment de les
exigències i condicions higienicosanitàries.
Article 24.1. Les infraccions al que disposa la present ordenança seran sancionades d'acord
amb la legislació vigent i amb el que preveu el Capítol IX i Disposició Final segona
de la Llei 26/84, de 19 de juliol, General per a la Defensa del Consumidor i de la
Producció Agroalimentària, prèvia la instrucció del corresponent expedient
administratiu sancionador.
2. Quan siguen detectades infraccions d'índole sanitària, haurà de donar-se
compte immediat de les mateixes a les autoritats sanitàries que corresponga.
3. Les autoritzacions otorgades podran ser revocades, amb audiència prèvia al
interessat, per haver desaparegut les circumstàncies que van donar lloc a la seua
expedició o per incompliment de la normativa vigent, conforme al previngut en
l'articule 9 d'esta ordenança.

DISPOSICIONS ADDICIONALS.PRIMERA.- Els drets que l'exercici de l'activitat comercial regulada en la present
ordenança corresponguen a l'Ajuntament, en particular els preus públics per
ocupació de domini públic, seran quantificats i ingressats d’acord amb el que
preveuen les corresponents ordenances, incloses les fiscals.
SEGONA.- Quan el nombre de comerciants sol·licitants d'autorització per a venda
en el mercat periòdic dels dijous excedira el de llocs i no fóra possible l'ampliació
de l'àrea del mercat, l'Ajuntament, verificat que tots ells compliren els requisits
legals, procedirà a l'otorgament de les autoritzacions segons allò que s'ha prescrit
per l'article 77.1 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.PRIMERA.- L'Ajuntament, en el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor
de l'Orde de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme de
la Generalitat Valenciana, revisarà les autoritzacions actualment vigents conforme
al procediment per a la concessió de les mateixes establit en l'article 8.1.
SEGONA.- En la concessió d'autoritzacions, l'Ajuntament considerarà l'arrelament
i antiguitat dels comerciants que fins a l'entrada en vigor de la present Ordenança
vengueren els seus productes.
TERCERA.- Entre tant siga aprovada nova Ordenança sobre el preu públic de
“mercats”, continuaran abonant-se les mateixes quantitats que els exigits fins a
l'entrada en vigor de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor als vint dies hàbils següents a la seua
integra publicació en el Butlletí Oficial de la Província de València, sempre que
haja transcorregut el termini previst de quinze dies en l'article 65 de la Llei 7/85, de
2 d'abril.

