AJUNTAMENT DE RÒTOVA
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE
PARADES DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCADET.

Exposició de motius.

La Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, de 29 de desembre d'Ordenació del
Comerç i Superfícies Comercials, estableix el marc legal en el qual han de
desenvolupar-se els diferents tipus d'activitats comercials en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana. El Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat
Valenciana, regula l'exercici de la venda fora d'establiment comercial, en la modalitat de
venda no sedentària. L'ordre de 6 de juny de 1990, de la Conselleria d'Indústria,
Comerç i Turisme, desenvolupa el decret 175/89, de 24 de novembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana.

En base a la normativa esmentada, l'Ajuntament en Ple aprova la present ordenança:

Article 1r.
1.1.- Es considera venda no sedentària, la venda ambulant i la realitzada en punts no
estables per venedors habituals o ocasionals.

1.2.- No tindran la consideració de venda no sedentària els supòsits regulats en l'article
1.2. del decret 175/89 del Consell de la Generalitat Valenciana, és a dir:

a) La venda domiciliària.
b) La venda mitjançant aparells automàtics de distribució.
c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d'atzar autoritzats.
d) La venda realitzada per l'administració o els seus agents, o com a
conseqüència de

mandats d'aquella.

Article 2n.
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2.1.- L'exercici de les modalitats de venda no sedentària estarà sotmés a autorització
municipal.

2.2.- L'autorització municipal tindrà un període de vigència anual. Per a poder ser
prorrogat haurà de sol·licitar-se expressament. Independentment de la data
d'autorització, aquesta finalitzarà amb l'any natural.

2.3.- L'autorització municipal s'atorgarà amb caràcter personal i intransferible, i en ella
s'especificarà:

a) El tipo de productes que podran ser objecte de venda.
b) La ubicació precisa on haurà d'exercir-se
c) Els dies i hores en què podrà dur-se a terme l'activitat de venda, durant el
període

de vigència de l'autorització.

Article 3r.
3.1.- Per a obtenir l'autorització municipal haurà de presentar-se instància
acompanyada dels documents següents:

a) Document nacional d'identitat del titular de l'activitat
b) Llicència fiscal del titular de l'activitat.
c) Indicació del tipus de productes que es posen a la venda.
d) Certificat acreditatiu d'estar inscrit en el Registre General de Comerciants i de
Comerç.

Article 4t.
4.1. Sols s'autoritzarà la venda no sedentària en el lloc d'emplaçament del mercadet, i
en els dies autoritzats per al seu funcionament.
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4.2. En casos excepcionals, per motius de festes o semblants, i sense que es puguen
produir alteracions en el normal desenvolupament d'aquestes, es podrà autoritzar la
instal.lació de parades de venda no sedentària en llocs diferents del mercadet.

4.3. Es prohibeix expressament la venda de productes alimentaris per a la conservació
dels quals calga utilitzar frigorífics.

Article 5é.
El mercadet, mentre l'ajuntament no varie el seu emplaçament, s'ubicarà en els carrers
Abadía (el dimecres) i en el polígon industrial “Les Mases” (el dissabte). Per a variar la
ubicació del mercadet, no caldrà modificar la present ordenança, sols haurà de
comunicar-se al Registre General de Comerciants i de Comerç.

Article 6é.
6.1. El mercadet es farà tots els dimecres i dissabtes de l'any, llevat dels festius.

6.2. Els venedors podran posar les parades des de les 8 hores i les llevaran abans de
les 15 hores.

6.3. Els venedors habituals tindran preferència per a ocupar els llocs. Si a les 8'30
hores un dels llocs habituals no estiguera ocupat, podrà ocupar-lo un o més venedors
dels no habituals, per ordre de preferència.

6.4. L'ajuntament, en el moment d'atorgar la llicència municipal, indicarà l'ordre de
preferència dels venedors per a instal·lar-se.

6.5. L'ajuntament podrà variar l'ordre de preferència dels venedors si algun d'aquells
canviara la seua assiduïtat al mercadet.

Article 7é.
Correspon al Servei Valencià de Salut, a través del Centre de Salut del municipi:
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a) La inspecció de les condicions higièniques i sanitàries dels productes que ho
requerisquen.
b) La suspensió de l'activitat mercantil i la retirada dels productes que ho requerisquen.
c) Proposar a l'alcalde l'adopció de les mesures necessàries per salvaguardar la salut
dels consumidors.

Article 8é.
La Policia Municipal vetllarà pel manteniment de l'ordre i per l'aplicació de la present
ordenança.

Article 9é.
Constitueix el fet imposable d'aquesta ordenança l'ocupació de la via pública en el lloc
destinat a mercadet, mitjançant mercaderies.

Article 10é.
10.1. La quota tributària vindrà determinada per l'aplicació de 1,02 €/m2 i dia.

10.2. La quota es satisfarà a l'encarregat municipal, prèvia medició per aquest dels m2
ocupats, i entregará del corresponent rebut.

Article 11é.
Constituiran infraccions la no observància de la present ordenança, no disposar de la
llicència municipal; no ajustar-se als termes de la seua concessió; alterar l'ordre públic,
i aquelles contemplades en la llei 8/1986 i el decret 175/1989, abans esmentats.

Article 12é.
Les sancions podran consistir en la prohibició d’instal·lar per un període no superior a
una setmana, en el cas d'infraccions lleus, i per un període superior, fins i tot amb la
revocació de la llicència municipal, en el cas d'infraccions greus. A més, serà d'aplicació
el règim de sancions previst en la legislació a què fa referència l'article anterior.

Article 13é.
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En tot allò no previst en aquesta ordenança serà d'aplicació el que disposa la legislació
a què es fa referència en l'exposició de motius.

Disposició derogatòria.
Queda derogada l'ordenança reguladora del preu públic per llocs, barraques, casetes
de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i indústries de
carrer, ambulants i rodatge cinematogràfic, en allò que afecte el mercadet, que es
regularà per aquesta ordenança.

Disposició final.
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la província, fins a la seua modificació o derogació expressa per l'Ajuntament
en Ple.

DILIGÈNCIA per fer constar que la present ordenança ha estat aprovada per acord
de l’Ajuntament Ple en sessió de data 9 de maig de 2006.
Ròtova, 17 de juliol de 2006. El secretari. Honori Colomer Gandia.

DILIGÈNCIA , per fer constar que esta ordenanza ha estat publicada íntegrament en
el BOP de València número 179 de data 29/07/2006. El secretari, Honori Colomer
Gandia.

Diligència per fer constar que durant el termini reglamentari no s’ha interpossat cap
recurs.
Ròtova, 18 desembre de 2006. El secretari, Honori Colomer Gandia.
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