
1. Taxa sobre les parades de venda als mercats i ambulant per la via
pública.

Art. 1r. Fonament i naturalesa.
De conformitat amb el que preveu l'art. 20.3.n), del text refòs de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix la taxa per l'Ajuntament estableix la taxa sobre les
parades públiques de venda als mercats i ambulància per la via pública que es regeix per
aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu la secció 3ª del
capítol III de la susdita llei

Art. 2n. Aquesta ordenança, d'aplicació dins tot el terme municipal de Xàtiva, regula la
venda que es fa al mercat a la menuda durant cada dia de la setmana.
També és d'aplicació  a  la  venda feta  els  dimarts  i  els  divendres de cada  setmana a
l'entorn  del  mercat  a  la  menuda  i  carrers  adjaccents,  i  també  als  camions-botiga  o
qualsevol altre mitjà en punts aïllats de la via pública.

Art. 3r. L'Ajuntament, per causa d'interès general, pot disposar el trasllat de les parades
de  venda  a  altres  llocs,  la  reduccó  del  nombre  de  punts  de  venda  i  àdhuc  llur  total
supressió sense que done lloc a cap indemnització.

Art. 4t. El nombre de parades de venda pot incrementar-se d'acord amb les necessitats de
la població sempre previ estudi que comporte aquestes necessitats.

Art. 5è. Les autoritzacions es donen prèvia sol·licitud de l'interessat. En les sol·licituds ha
de constar:
- Nom i cognoms del sol·licitant.
- Número de DNI.
- Número d'inscripció en el Registre General de Comerciants i Comerç.
- Domicili habitual.
- Articles que hi vol vendre.
- Descripció d'instal·lacions o sistemes de venda.
- Metres que necessita.

Art.  6è.  Adjunt  a  la  sol·licitud  a  què  fa  referència  l'article  anterior,  ha  d'aportar  els
documents següents:
a) Alta en el Registre General de Comerciants i Comerç.
b)  Títol  acreditatiu  de  l'alta  en  l'epígraf  corresponent  a  la  llicència  fiscal  d'activitats
comercials i industrials.
c) Alta i rebut d'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social.
d) Dues fotografies mida carnet.
e) Carnet de manipulador d'aliments, si s'escau.

Art.  7è.  Quan el  sol·licitant  és llaurador,  els documents que haurà d'aportar seran els
següents:
a) Rebut de la contribució rústica o contracte d'arrendament.
b) Declaració jurada o promesa que els articles que vendrà són de producció pròpia.
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c) Relació de les explotacions agrícoles i dels productes que s'hi conreen.
d) Alta i rebut de l'ingrés de les cotitzacions de la Seguretat Social en el Règim Especial
Agrari.

Art. 8è. Rebuda la sol·licitud i la resta de documents, se sotmetrà als informes següents:
1. Informe de la Delegació de Mercats on es considere el benefici que pot aportar a la
població la saturació de l'oferta comercial, el grau d'equilibri del mercat i la professionalitat
del sol·licitant.
2. Informe del sanitari  local  corresponent quan es tracte d'articles d'alimentació, on es
dictamina si  acompleix les condicions establertes en la reglamentació  tècnico-sanitària
aplicable.
L'Alcaldia,  examinada  la  documentació  aportada  i  atesos  els  informes  fets,  resoldrà
autoritzar o denegar la sol·licitud.

Art. 9è. A tots els venedors autoritzats se'ls expedirà un carnet d'identificació on constarà,
adjuntes a la fotografia del titular, les dades següents:
- Nom i cognoms.
- Número de Registre de Comerciants.
- Període de validesa del permís de venda.
- Articles autoritzats, especificant-hi, si s'escau, si es tracta de collites pròpies.
- Número de la parada assignada i metres que n'ocupa.

Art. 10. La venda de productes alimentaris, amb l'excepció de fruites i verdures, s'ha de
fer amb totes les garanties higièniques i sempre seguint les instruccions que indiquen els
veterinaris o l'autortitat sanitària corresponent.
En cap cas, hom autoritzarà la venda dels articles següents:
1. Carn, caça, peix i refrigerats i congelats.
2. Productes derivats de la llet en estat fresc.
3.  La  resta  que  a  judici  de  l'autoritat  sanitària  impliquen  risc  per  a  la  salut  dels
consumidors.
Queda prohibida la venda de productes alimenticis de tot tipus, fora de les instal·lacions
de l’edifici del Mercat Municipal, o els establiments autoritzats.

Art. 11. L'exercici de la venda ambulant que es realitza els dimarts i divendres, reporta, per
metre  lineal  i  trimestre,  la  quantitat  de  23,26€.  El  pagament  de  les  taxes  es  farà
exclusivament per mitjà de domiciliació bancària, per la qual cosa els titulars del lloc estan
obligats a subministrar les dades pertinents per a la seua tramitació.
Per al Mercat municipal s'estableix una tarifa anual de 5.439€ que es distribuirà entre les
parades atenent al criteri següent:
El 50% de la tarifa anual en funció de la superfície global de la parada i l'altre 50% en
funció dels metres lineals de venda al públic que tinguen les parades.

Art. 12. L'hora límit d'accés dels vehicles al mercat ambulant, per part dels venedors, per a
ocupar l'espai assignat, són les vuit del matí.
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Posat cas de presentar-s'hi posteriorment, l'encarregat del mercat li deixarà col·locar-se
en un altre lloc si és facticle i, de no ser-ho, no li permetrà d'instal·lar-s'hi, sense que això
done dret al desembors de la taxa meritada.
La venda conclou a les catorze hores i ha de deixar l'espai lliure i expedit al trànsit a les
14.30 hores.

Art.  13.  Els  venedors  han  d'estar  en  possessió  de  les  factures  o  els  albarans  que
acrediten la procedència de les mercaderies i presentar-los a requeriment de l'autoritat
competent.
La manca o negativa a presentar-los pot donar lloc a la qualificació de no identificat i es
procedirà a la detenció fins que s'identifique llur procedència, per a la qual cosa tindrà
quinze dies de termini, llevat que es tracte d'articles peribles, on és redueix el nombre de
dies per tal d'evitar el deteriorament.
Finalitzat aquest termini i previ informe facultatiu hom li donarà la destinació que es crega
més convenient.

Art. 14. L'autorització és personal i intransferible.
Només poden exercir l'activitat en nom del titular, la dona i els fills, acreditats i autoritzats
amb el  carnet  oportú expedit  a l'efecte i  s'haurà d'exhibir  a requeriment de l'agent de
l'autoritat i podrà ser retirat i anul·lat si és en poder de qualsevol altra persona que no és
l'autoritzada.

Art. 15. Els venedors estaran obligats a complir les següents normes de gestió
0 Mantenir l'ordre i la netedat de l'espai adjudicat i abstenir-se de llençar fem i deixalles
fora dels llocs expressament assenyalts a l'efecte.
1 Ocupar l'espai adjudicat sense excedir els límits.
2 Tots els productes exposats a la venda han de dur el preu en lloc visible.
3 Quan la venda no es fa per unitats, s'han d'utilitzar bàscules contrastades com cal,
col·locades de forma que l'operació de pes siga visible pel client.
4 L’Autorització queda supeditada a la correcta utilització del lloc, la falta d’assistència
sense prèvia notificació al responsable municipal durant quatre setmanes consecutives,
donarà lloc a la baixa inmediata sense més tràmit.
- Que als titulars pendents de pagament de rebuts dels parades de l'any que acaba, no
se'ls renovarà l'autorització per a la venda de l'any entrant.   El termini de presentació
d'instàncies i aportació de documents per a la prorroga dels parades de mercat ambulant
serà del 30 d'octubre al 31 de desembre de cada any.
- Tot titular d'un parada ha de tindre una pòlissa d'una assegurança de responsabilitat
civil siga de forma particular o per una associació de venedors, valedora per a l'any en
curs.

Art. 16. Les infraccions disposades en aquesta ordenança són sancionades d'acord amb
la normativa vigent i el que preveuen la Llei de la Generalitat valenciana 8/86, de 29 de
desembre,  i  el  Decret  1.945/83,  que regulen les infraccions i  sancions en matèria  de
defensa dels  consumidors  i  producció  agroalimentària,  prèvia  instrucció  de l'expedient
corresponent, classificant-se en:
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Lleus: discusións i escandalos lleus, la falta de neteja, no cumplir l'horari, la no colocacio
dels preus.
Greus: la reincidència d'infraccions lleus, no facilitar als funcionaris l'informació requerida
o facilitar-la de manera inexacta, no col·locar el permís municipal, ofendre de paraula i fets
al  public  i/o  funcionaris,  els  altercats  que  produisquen  escandalos,  la  informació  que
produixca  engany,  qualsevol  frau  en  la  qualitat  o  quantitat  del  producte,  l'absència
injustificada  al  llarg  de quatre  setmanes,  la  venda  de  mercancies  distintes  a  les  que
figuren en l'autorització.
Molt  greus:  la  reincidència  de  faltes  greus,  els  danys  causats  en  les  instalacions
dolosament, la venda practicada fora de les mesures, permaneixer al lloc persona distinta
del titular sense autorització per l'Ajuntament, no dispossar en el lloc de venda de les
factures i documents del génere de venda, entregar  documentació falsa, no dispossar de
la  corresponent  autorització,  qualsevol  agressió  física  entre  venededors,  al  públic  i/o
funcionaris municipals o autoritats (Sanció; des de la suspensió del permís fins  perdre
l'autorització del lloc de venda).

Art. 17. Aquesta ordenança fiscal entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí
Oficial  de la  Província,  s'aplicarà  a  partir  de l'1  de gener  de 2013 i  vigeix  fins  a  ser
modificada o derogada exprament.
(Última modificació publicada en el Butlletí Oficial de la Província num. 311 de 31/12/2012)
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