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Ajuntament de Xàtiva

Anunci de l’Ajuntament de Xàtiva sobre aprovació defi-
nitiva de l’Ordenança Municipal reguladora de la Venda 
no Sedentària a Xàtiva.

ANUNCI
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA DE XATIVA
PREÀMBUL
A la ciutat de Xàtiva gran part de l’activitat de venda no sedentària 
es du a terme en la plaça del Mercat i carrers adjacents. La Plaça del 
Mercat és un dels espais urbans més emblemàtics i de major contin-
gut històric de la Ciutat de Xàtiva. La formació del Mercat es va 
iniciar al llarg del segle X, ara fa uns mil anys, quan s’hi va construir, 
on hui està la Seu, la Mesquita. En les seues proximitats va comen-
çar a funcionar un soc, o mercat moro, de productes peribles i de 
consum corrent, i un carrer dedicat a la venda d’objectes manufac-
turats de luxe, or, sedes, ivori, perfums, etc. Aquest esquema solia 
ser semblant en totes les grans ciutats musulmanes d’orient i occi-
dent.
El seu aspecte i dimensions actuals són el resultat de múltiples re-
formes dutes a terme per a eixamplar i juntar dues placetes diferents, 
el que s’hi va realitzar després de la Crema de Xàtiva, en 1707, quant 
la posterior reconstrucció de la ciutat.
En l’actualitat, en l’espai del Mercat s’hi celebren setmanalment dos 
mercats: els dels dimarts i el dels divendres. L’orígen d’ambdós 
mercats déu situar-se en el segle XIII, quan el rei va instituir un 
mercat per als cristians o “mercat dels dimarts”, i un “mercat per als 
moros”, o mercat dels divendres. Al principi, el mercat dels dimarts 
es celebrava en la plaça dels Porxins de la Fira, segons privilegi del 
rei de 1258, i intramurs de la ciutat. I el dels divendres a la plaça de 
Sant Miquel, al Barri de les Barreres, per tal com en eixa zona esta-
va el raval de la moreria.
Amb l’expulsió dels moros en el segle XVII es va perdre la distinció 
d’ambdós mercats i, en una data indeterminada, tots dos mercats 
passaren a ubicar-se en la plaça del Mercat actual. El dels dimarts és 
considerat el dia de mercat més fort, mentres que el del divendres 
més fluix.
La plaça del Mercat té una zona d’influència que abarca diversos 
carrers, sent el de més importància el de la Corretgeria. En eixa via 
urbana s’hi situaven tant edificis administratius com palaus nobilia-
ris, i s’hi constituia, junt al propi Mercat i la Plaça de la Seu, com 
eix neuràlgic de l’activitat política, económica, social i religiosa de 
Xàtiva.
El carrer que li seguia en importància era el de Botigues o carrer 
Camí, per tal com incloia una zona comercial important, en la que 
hi residien les colònies de comerciants genovesos o francesos, en el 
segle XVIII.
Després tenim a l’est de la plaça, junt amb el carrer Botigues, l’ac-
tual carrer Pi i el de la Peixateria, i actual carrer de Matilde Ridocci. 
A l’oest hem de comptar amb el carrer de Noguera i el de Vallès, 
mentres que al nord està el de la Caldederia.
Tots dits carrers estretament vinculats a l’activitat comercial de la 
ciutat en major o menor mesura, i nucli econòmic de primera impor-
tància per a Xàtiva.
Aquest recorregut històric ha estat trascendental a l’hora d’entendre 
gran part de l’activitat comercial a la ciutat i sobretot l’actual dispo-
sició dels principals nuclis de venda no sedentària. Per aquest motiu, 
es vol posar en valor aquest tret diferencial del comerç xativí i ator-
gar-li una nova normativa que reforce la seua presència i projecte la 
seua activitat cap al futur sense perdre de vista els seus orígens.
CAPÍTOL I . DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Àmbit d’aplicació.
1. La present ordenança té per objecte regular l’exercici de la venda 
no sedentària en el municipi de Xàtiva, adaptant-la a la nova regu-
lació normativa definida pel Decret 65/2012, de 20 d’abril, pel qual 
es regula la venda no sedentària en al Comunitat Valenciana i per la 
Llei 3/2011, de 23 de març, del Comerç de la Comunitat Valencia-
na.
2. Es considera venda no sedentària aquella que es realitza per co-
merciants d’un establiment comercial permanent, qualsevol que siga 
la seua periodicitat, en els perímetres o llocs degudament autoritzats, 

en instal·lacions comercials desmuntables o transportables. Es con-
sidera venda no sedentària la modalitat de venda practicada en ubi-
cació mòbil, de manera i amb els mitjans que permeta al venedor 
oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents 
llocs successivament i pel temps necessari per efectuar la venda.
3. Les activitats de venda no sedentària no perden la seua condició 
pel fet de desenvolupar-se sobre sòl de propietat de titularitat priva-
da.
4. En el municipi de Xàtiva només es permetrà la pràctica de les 
modalitats de venda no sedentària recollides en la present Ordenan-
ça, amb les limitacions d’espai, dies, horari i productes que determi-
ni la Corporació dins del marc jurídic legal.
5. La venda realitzada mitjançant llocs desmuntables a l’interior 
d’immobles també quedarà subjecta a la normativa aplicable a un 
establiment comercial.
ARTICLE 2. Subjectes.
1. La venda no sedentària podrà exercir-se per tota persona física o 
persona jurídica, incloent a les cooperatives, que es dediquen pro-
fessionalment a l’activitat del comerç al detall, i que reunisca els 
requisits exigits en la corresponent ordenança municipal i uns altres 
que segons la normativa els foren aplicables, i compte amb l’auto-
rització emesa per l’ajuntament que siga preceptiva en cada cas.
2. Podran col·laborar al costat del titular en l’exercici de l’activitat 
comercial de venda no sedentària o en nom del titular de l’autorit-
zació, 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, a més d’aquells familiars als quals habilita 
aquesta ordenança municipal.
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.
La persona o persones físiques que exercisquen l’activitat per comp-
te d’una persona jurídica haurà d’estar expressament indicada en 
l’autorització que s’haurà d’estendre a nom de la persona jurídica.
4. Els agricultors i apicultors podran desenvolupar la venda no se-
dentària dels seus productes originaris del municipi i de la comarca 
en estat natural, ja siga en el propi lloc de producció o en els empla-
çaments del municipi considerats com ara la zona del Mercat i ad-
jacents.
5. L’ajuntament podrà autoritzar, amb caràcter ocasional, la venda 
no sedentària amb finalitats benèfiques promoguda per entitats o 
institucions
ARTICLE 3. Règim Econòmic.
L’ajuntament fixarà les taxes corresponents per l’autorització i l’exer-
cici de les diferents modalitats de venda, mitjançant les corresponents 
ordenances fiscals, actualitzant la seua quantia en la forma i terminis 
que s’estimen convenients.
1. El pagament de les taxes [d’ocupació de via pública del mercat 
de venda no sedentària periòdic de dimarts i divendres], es farà ex-
clusivament per mitjà de domiciliació bancària, per a tal cosa els 
titulars dels llocs estan obligats a subministrar les dades pertinents 
per a la seua tramitació.
2. El pagament de les taxes s’efectuarà trimestralment.
CAPÍTOL II . MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
ARTICLE 4. Modalitats de venda no sedentària autoritzades.
En el municipi de Xàtiva s’autoritzen les següents modalitats de 
venda no sedentària:
- Mercats periòdics.
- Mercats ocasionals.
- Venda no sedentària en llocs aïllats.
No tindran, en cap cas, la condició de venda no sedentària:
a) La venda domiciliària
b) La venda mitjançant aparells automàtics de distribució.
c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d’atzar auto-
ritzats.
d) La venda realitzada per comerciants sedentari a la porta del seu 
establiment.
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e) La venda realitzada per l’Administració o els seus agents, o com 
a conseqüència de mandats d’aquella.
f) La venda en les entrades i eixides de la ciutat
ARTICLE 5. Mercats periòdics.
1. El mercat periòdic o, col·loquialment, el mercat ambulant no se-
dentari se celebrarà els dies i amb l’emplaçament que la present 
Ordenança fixa i la venda aconseguirà els productes que igualment 
s’especifiquen en la present reglamentació.
2. El mercat ambulant se situa en la carrers següents: Plaça del 
Mercat, carrer Noguera i carrer Caldereria de manera fixa i de forma 
provisional els carrers Botigues, Trobat, Sant Francesc, Portal de 
Sant Francesc, plaça de la Bassa i Avinguda Jaume I amb l’ús exclu-
siu de l’espai que ocupa la façana i espai d’enfront del número 44 
de l’esmentada avinguda.
3. El mercat ambulant es realitza amb periodicitat setmanal, els di-
marts i divendres.
Quan el dimarts i divendres siga festiu, es realitzarà el dia anterior, 
és a dir, el dilluns i dijous. 
Així mateix, a petició dels mercaders, mitjançant Resolució de l’Al-
caldia o acord de l’òrgan municipal en qui delegue, es podrà auto-
ritzar la celebració de mercats extraordinaris durant les festivitats de 
Nadal i Reixos, d’acord amb els diumenges i festius hàbils per a la 
pràctica comercial que es determinen cada any per part de l’òrgan 
autonòmic competent en matèria de comerç.
4. Senyalització: Els espais destinats a la venda estaran degudament 
senyalitzats i concretades les seues dimensions. Excepte en els carrers 
de llocs provisionals que s’acollirà a les dimensions existents que 
queden lliures.
5. Horari de muntatge dels llocs: El muntatge dels llocs es realitzarà 
a partir de les 7:00 hores fins a les 9:00 hores, quedant prohibida la 
circulació de vehicles a l’interior del recinte del mercat ambulant a 
partir de les 9:00 hores. En cas del seu incompliment, es podran 
alçar actes d’inspecció per la Policia Local i per l’Inspector Muni-
cipal que poden donar lloc a la imposició d’una sanció. En cas de 
presentar-se amb posterioritat a les 9:00 hores, no es permetrà la 
instal·lació, perdent el dret aqueix dia a instal·lar el lloc.
Així mateix, es prohibeix expressament la circulació de qualsevol 
vehicle en el recinte del mercat mentre aquest es desenvolupe, podent 
ser sancionats per la Policia Local.
6. Horari de desmuntatge dels llocs: El desmuntatge dels llocs es 
realitzarà a partir de les 13:15 hores fins a les 14:30 hores. En cas 
del seu incompliment, es podran alçar actes d’inspecció per la Poli-
cia Local i per l’Inspector Municipal que poden donar lloc a la im-
posició d’una sanció.
7. A partir de les 14:30 hores, el mercat ambulant ha de quedar lliu-
re de llocs i de vehicles, i els residus ocasionats com a conseqüència 
de l’activitat comercial que desenvolupen (paper/cartó, plàstic, etc.) 
degudament classificats, amuntegats i ordenats en la pròpia parada, 
perquè puga procedir-se a la neteja de la via pública per l’empresa 
adjudicatària del servei. En cas contrari, s’aplicarà l’Ordenança de 
Neteja Viària.
ARTICLE 6. Mercats ocasionals.
1. Es podrà autoritzar mercats ocasionals amb motiu de festes o 
esdeveniments populars o altres esdeveniments de caràcter local.
2. A l’efecte de la seua autorització, l’òrgan competent de l’Ajunta-
ment, fixarà l’emplaçament i abast dels mateixos, així com el perí-
ode en què s’autoritze el seu establiment i requisits o condicions de 
celebració.
3. Quan la celebració no siga promoguda per l’Ajuntament, els in-
teressats hauran de presentar una Memòria en la qual es concreten 
les raons per a la seua celebració, l’emplaçament, les dates i hores 
d’activitat, relació de venedors i entitats participants, productes i 
característiques dels llocs.
ARTICLE 7. Implantació, modificació, trasllat, supressió o suspensió 
de mercats de venda no sedentària.
1. La creació, modificació, supressió o trasllat de mercats de venda 
no sedentària haurà de ser adoptada pel Ple de l’Ajuntament, sentides 
les associacions de comerciants i de consumidors del municipi, i els 
representants d’interessos que pogueren veure’s afectats.
2. La decisió municipal s’adoptarà ponderant fonamentalment crite-
ris d’ordenació territorial i planificació urbanística, de sostenibilitat 

mediambiental i paisatgística i de protecció del mitjà urbà i del pa-
trimoni històric-artístic. En qualsevol cas, hauran de quedar garan-
tides la protecció dels consumidors, el millor servei als mateixos i 
la preservació de l’ordre públic, la salut i la seguretat pública.
3. L’Ajuntament podrà suprimir, modificar, traslladar o suspendre 
temporalment l’activitat dels mercats de venda no sedentària establits 
en la present Ordenança i fins i tot la seua supressió total, sense que 
en cap cas es genere dret a indemnització per danys i perjudicis als 
titulars dels llocs afectats, d’acord amb les següents circumstànci-
es:
a) Coincidència amb alguna festivitat
b) Per raó d’obres en la via pública o en els serveis, o tràfic.
c) Per causes d’interès públic degudament motivades.
En cas de suspensió temporal, aquesta podrà afectar a la totalitat de 
les autoritzacions d’un mercat o part d’elles, en funció de les neces-
sitats i de l’interès general. En tot cas, en el procés de presa de de-
cisió municipal sobre aquest tema es donarà audiència prèvia als 
venedors afectats.
ARTICLE 8. Venda aïllada en ubicació fixa.
La venda no sedentària en ubicació aïllada sobre la via pública que-
darà supeditada a l’obtenció prèvia de l’autorització municipal cor-
responent i estaran subjectes al pagament de les taxes per ocupació 
de la via pública en vigor.
En cap cas aquests llocs de venda dificultaran el tràfic rodat o la 
circulació de vianants, ni generaran risc per a la seguretat ciutada-
na.
ARTICLE 9. Altres modalitats de venda no sedentària.
Es podrà també autoritzar la venda no sedentària pels següents mo-
tius:
a) Celebració d’esdeveniments esportius, musicals, turístics, culturals 
o anàlegs, directament relacionats amb l’esdeveniment que es tracte 
i exclusivament durant el temps de la seua celebració.
b) La venda per entitats legalment reconegudes que no tinguen fina-
litat lucrativa i institucions amb finalitats benèfiques realitzada per 
a la consecució de les seues finalitats específiques.
c) Venda directa per agricultors i apicultors de Xàtiva i de la resta 
de la comarca dels seus productes originaris del municipi i de la 
resta de la comarca, de manera temporal, en els llocs que l’Ajunta-
ment indique. Per al seu exercici serà requisit indispensable estar en 
possessió de la corresponent autorització municipal. A aquesta sol-
licitud s’hauran d’acompanyar les dades identificatives del venedor 
(nom, cognoms, DNI i domicili), així com una declaració responsa-
ble que els productes són de la seua producció i originaris del mu-
nicipi i/o comarca, havent d’estar en disposició d’acreditar aquests 
extrems.
CAPÍTOL III . EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA.
ARTICLE 10. Naturalesa de l’autorització.
1. L’exercici de qualsevol de les modalitats de venda regulades en 
la present ordenança estarà subjecte a l’obtenció prèvia de la precep-
tiva 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 
o acord de l’òrgan municipal en qui delegue, seguint el procediment 
establit en el capítol següent.
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·licitar-se una autorització.
En cap cas podrà concedir-se a una mateixa persona física (venedor) 
més d’una autorització per a l’exercici de la venda no sedentària.
4. Queda prohibit l’exercici de la venda no sedentària en qualsevol 
de les seues modalitats mancant de l’oportuna autorització munici-
pal.
5. L’autorització serà personal podent, no obstant açò, fer ús d’ella, 
quan el titular siga una persona física, 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, el 
cònjuge o parella de fet acreditada documentalment, familiars de fins 
al segon grau de consanguinitat (pares/mares, fills/as, avis/as, ger-
mans/as i néts/as), així com els empleats amb contracte de treball.
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6. Si el titular de l’autorització és una persona jurídica només podran 
fer ús de la mateixa la persona o persones físiques que aquesta hi 
haja expressament 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 pels ajuntaments en els 
supòsits previstos en la present ordenança i en la normativa d’apli-
cació, d’acord amb el procediment administratiu que li siga aplica-
ble.
ARTICLE 11. Durada de l’autorització.
1. Les autoritzacions municipals per al desenvolupament de l’acti-
vitat comercial en els mercats de venda no sedentària periòdics 
(mercats ambulants) es concediran per un termini de quinze anys. 
Per tant, les autoritzacions es concediran per l’esmentat termini, i 
per a les existents la prórroga es automàtica, comtant-se els quinze 
anys, no des de l’entrada en vigor del Decret 65/2012, de 20 d’abril, 
del Consell, pel que es regula la venda no sedentària en la Comuni-
tat Valenciana, sinò des de la data de concesió de cadascuna de les 
autoritzacions.
Per a la resta de modalitats de venda no sedentària, els terminis de 
vigència de cada autorització, vindran determinats per l’organització 
del municipi i pel que establisca l’ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per ocupació de via pública en vigor.
2. Els titulars de les autoritzacions s’ajustaran al compliment dels 
requisits derivats de la present ordenança i altra normativa d’aplica-
ció, durant el seu període de vigència i hauran d’acreditar el compli-
ment dels mateixos quan així ho requerisca l’Ajuntament.
ARTICLE 12. Identificació del comerciant.
1. Durant el desenvolupament de l’activitat, els qui realitzen la ven-
da no sedentària, hauran de tenir exposat en forma visible per al 
públic l’autorització municipal o document lliurat per l’Ajuntament 
acreditatiu d’haver obtingut la mateixa.
2. El document acreditatiu de l’autorització que s’exhibisca en el lloc 
de venda (cartell) contindrà, almenys, les següents dades: 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 dels mateixos; 
lloc de venda o mercat de venda no sedentària per al qual està auto-
ritzat (en el cas del mercat ambulant setmanal, s’assenyalarà, a més, 
l’espai numerat, la ubicació i la superfície); productes per als quals 
està facultat vendre i termini de validesa de l’autorització. 
Al costat de l’autorització, o bé en el document equivalent, haurà de 
figurar una adreça física per a la recepció de les possibles reclama-
cions derivades de l’exercici de l’activitat, sense perjudici que es 
puga incorporar, a més, un 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 de les matei-
xes.
En cas que per mort, jubilació, malaltia, acomiadament o baixa en 
l’entitat, o per qualsevol altra causa justificada haja de procedir-se a 
la substitució d’algun d’ells, l’entitat titular de l’autorització haurà 
de comunicar-la a l’Ajuntament, indicant el nom, domicili i DNI del 
substitut, acreditant la seua vinculació amb la persona jurídica i in-
dicant la causa de la substitució.
ARTICLE 13. Transmissió de l’autorització.
1. Dins del seu període de vigència, l’autorització podrà ser trans-
mesa prèvia comunicació a l’Ajuntament, d’acord amb el següent 
procediment:
- El titular cedent de l’autorització haurà de presentar escrit dirigit a 
l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament comunicant la transmissió i 
indicant les dades personals tant de l’antic titular com del nou, amb 
indicació dels motius i data en què serà efectiva la transmissió.
- Al referit escrit s’acompanyarà una declaració responsable de 
l’adquirent que empare el compliment dels requisits al fet que es 
refereix l’article 17.
- L’Ajuntament podrà oposar-se a aquesta transmissió en el cas que 
comprove que qui es proposa com a nou titular no compleix amb els 
requisits establits en la present norma que per a l’exercici de la 
venda no sedentària.
- L’Ajuntament emetrà una nova autorització i cartell en els quals 
figure l’adquirent i en els quals s’expressaran els extrems que figuren 

en l’article anterior, entre ells, el referit al termini de vigència que 
no podrà superar al que reste de l’autorització transmesa.
2. Excepte causa justificada, no es podrà procedir a la transmissió 
abans que transcórrega un any des que es va atorgar l’autorització o 
des de l’última transmissió autoritzada.
3. Per a poder perfeccionar la transmissió serà necessari que l’adqui-
rent acredite complir amb els requisits exigibles per al desenvolupa-
ment de l’activitat que fixe l’ordenança municipal.
4. La transmissió únicament podrà facultar per a la venda de la 
mateixa classe d’articles que venia comercialitzant-se pel titular 
cedent, i la seua vigència es limitarà al període restant en l’autorit-
zació que es transmet.
5. En el cas de defunció o d’impossibilitat sobrevinguda de desen-
volupar l’activitat per part del titular, tindran un dret preferent a la 
transmissió de l’autorització el cònjuge o parella de fet, els fills, els 
empleats i uns altres familiars que vingueren col·laborant amb el 
titular de l’activitat.
En els casos de dissolució i cessament en l’activitat d’una persona 
jurídica tindran dret preferent a la transmissió de l’autoritzacions que 
fóra titular, els qui vingueren exercint la venda per compte i en nom 
d’aquesta.
6. En cas de renúncia a una autorització sense que existisca voluntat 
de transmissió de la mateixa, l’Ajuntament aplicarà el procediment 
previst per a la provisió de vacants en l’ordenança municipal.
ARTICLE 14. Renovació.
1. L’autorització que s’atorgue no donarà lloc a un procediment de 
renovació automàtica.
2. No obstant l’anterior, quan haja expirat el termini de l’autorització 
(quinze anys), podrà ser renovada una vegada, per un període idèn-
tic al de la seua durada inicial, sense que en aquest cas, puguen ser 
objecte d’un nou procediment de concurrència competitiva.
3. Aquesta renovació haurà de sol·licitar-se pel titular a l’Ajuntament 
almenys amb una antelació de tres mesos a la finalització del termi-
ni de la seua autorització. Si no presenta sol·licitud de renovació, 
s’entén que renúncia a la llicència.
4. La concessió de la renovació, mitjançant resolució de l’òrgan 
competent de l’Ajuntament, estarà subjecta a la prèvia verificació 
del compliment dels següents requisits per part del titular:
a) Ajustar-se a les condicions que per a la venda establisca l’orde-
nança que regula aquesta modalitat de venda vigent en el moment 
de sol·licitar la renovació.
b) Que la persona sol·licitant haja sigut la que ha desenvolupat l’ac-
tivitat un mínim d’1 any.
c) No haver rebut més de cinc reclamacions de consumidors emple-
nades en les corresponents fulles de reclamació.
5. Fins que es resolga el procediment sobre la renovació, qui era 
titular de l’autorització podrà continuar amb l’exercici de l’activitat, 
la qual cosa no determinarà necessàriament la renovació de la ma-
teixa, havent de cessar en l’activitat en cas de no obtenir-la.
6. Si, en atenció al que es disposa en l’apartat anterior, l’autorització 
no fóra renovada, qui era titular de la mateixa, podrà presentar una 
sol·licitud per a obtenir una nova autorització quan l’Ajuntament 
convoque l’oferta de llocs, en concurrència competitiva en igualtat 
de condicions amb la resta dels sol·licitants.
ARTICLE 15. Capacitat de comprovació de l’administració.
Durant el període de vigència de les autoritzacions municipals per 
al desenvolupament de l’activitat comercial en els mercat de venda 
no sedentària periòdics (mercats ambulants), l’Ajuntament podrà en 
qualsevol moment requerir als titulars la documentació que acredite 
el compliment dels requisits per a exercir la venda no sedentària i de 
les condicions per a la comercialització de productes, assenyalats en 
la present Ordenança.
A tal fi, se’ls concedirà un termini que no podrà ser inferior a quin-
ze dies ni superior a un mes. A tots aquells titulars que no aporten la 
documentació requerida en el termini establit, se’ls anul·laran les 
llicències, prèvia instrucció de l’expedient corresponent.
Anualment, [fins a març, juny, setembre i desembre], els titulars de 
les llicències hauran d’abonar les taxes fixades en l’Ordenança Fiscal 
corresponent. El no abonar-les en termini, donarà lloc a la revocació 
de la llicència, prèvia instrucció de l’expedient oportú.
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ARTICLE 16. Extinció.
1. Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no se-
dentària s’extingiran, sense que causen dret a indemnització alguna, 
per les següents causes:
a)Finalització del termini, excepte quan se sol·licite i es concedisca 
la renovació de l’autorització.
b) Renúncia expressa del titular.
c) No presentar a l’òrgan municipal competent, en el termini no 
superior a un mes, els documents acreditatius de les dades aportades 
amb la sol·licitud de l’autorització o en la declaració responsable.
d) Per revocació, quan desapareguen les circumstàncies que van 
donar lloc al seu atorgament, en els supòsits i amb els procediments 
previstos en aquesta Ordenança, sense que açò origine dret a indem-
nització o compensació de cap tipus.
i) Per defunció o dissolució de la persona jurídica titular, sense per-
judici de la seua possible transmissió.
f) Per impagament de la taxa o preu públic a la qual estiga obligat 
en els termes que establisca l’Ajuntament.
g) Com a conseqüència de la imposició de qualsevol sanció que 
comporte l’extinció de l’autorització.
2. Les autoritzacions que s’extingisquen per alguna de les causes 
assenyalades podran ser amortitzades o passar a ser considerades 
vacants. En aquest últim cas, podran ser cobertes pel procediment 
establit previst en l’article 18 d’aquesta Ordenança.
3. L’autorització escrita queda supeditada a la correcta utilització del 
lloc, la falta d’assistència sense motius degudament justificats i 
sense prèvia notificació al responsable municipal o a l’òrgan muni-
cipal competent durant quatre setmanes consecutives, donarà lloc a 
la revocació immediata sense més tràmits.
CAPÍTOL IV . PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ.
ARTICLE 17. Sol·licitud.
1. La sol·licitud d’autorització per a l’exercici de la venda no seden-
tària en sòl públic es realitzarà a través de qualsevol dels mitjans 
vàlids en dret, dirigida a l’Alcaldia-Presidència, segons model nor-
malitzat.
2. En la sol·licitud es farà constar el nom i cognoms del sol·licitant, 
si és persona física, o la denominació social i les dades del represen-
tant degudament apoderat, si és persona jurídica i els productes a 
comercialitzar, havent d’acompanyar la següent documentació:
a) Declaració responsable signada per l’interessat que manifeste els 
següents extrems:
a.1) El compliment dels requisits establits per a l’exercici de la 
venda no sedentària i de les condicions per a la comercialització dels 
productes que es pretenguen oferir, en els termes establits en l’article 
7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril i de la present
Ordenança.
a.2) Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a 
partir de l’inici de l’activitat.
a.3) Mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de 
l’autorització.
b) Dades relatives a la identitat del sol·licitant, a les persones vincu-
lades al mateix que col·laboraran en la venda, a l’activitat i als mèrits 
que siguen objecte de baremació d’acord amb l’article 20 de la pre-
sent Ordenança.
ARTICLE 18. Procediment de selecció.
1. Les autoritzacions municipals per a l’exercici de la venda no se-
dentària s’atorgaran mitjançant concurrència competitiva d’acord 
amb l’aplicació del barem contemplat en la present Ordenança i 
atenent a la documentació presentada i als mèrits degudament acre-
ditats pels sol·licitants dins del termini i en la forma escaient.
2. L’atorgament de l’autorització municipal per a l’exercici de la 
venda no sedentària s’efectuarà mitjançant Resolució de l’Alcaldia 
o acord de l’òrgan municipal en qui delegue, seguint el següent 
procediment:
2.1. L’Ajuntament farà pública, en el seu tauler d’anuncis i/o en la 
seua seu electrònica, l’oferta d’autoritzacions o llocs de venda no 
sedentària, per al període al fet que es referisquen les autoritzacions 
a atorgar. L’oferta haurà d’assenyalar el termini per a la presentació 
de sol·licituds d’autorització que no podrà ser inferior a 1 mes.

2.2. Dins del termini assenyalat en l’oferta, els interessats hauran de 
presentar les seues sol·licituds d’autorització de nous llocs, segons 
model normalitzat, juntament amb la documentació corresponent que 
acredite circumstàncies valorables. No es tindrà en compte cap sol-
licitud que es presente fóra del termini establit, ni es valorarà cap 
circumstància no aportada juntament amb la pròpia sol·licitud.
2.3. Quan finalitze el termini per a la presentació de sol·licituds, 
l’Ajuntament farà pública en el Tauler d’anuncis i/o en la seua seu 
electrònica la relació de sol·licitants, especificant aquells als quals , 
per defecte de la sol·licitud o falta de dades o documents que siguen 
exigibles, no se’ls pot admetre a tràmit la sol·licitud, concedint-se 
un termini de deu dies hàbils per a esmenar els defectes indicats. Una 
vegada transcorregut aquest termini, l’Ajuntament farà pública, de 
la mateixa forma, la llista definitiva de les sol·licituds admeses.
2.4. En el cas que el nombre de sol·licituds fóra superior al nombre 
de llocs inclosos en l’oferta de l’Ajuntament, es procedirà a establir 
un ordre de prelació conforme a la puntuació que resulte d’aplicació 
del barem al que es refereix l’article següent en funció dels mèrits 
que el sol·licitant haja acreditat adequadament.
2.5. Els llocs vacants s’oferiran als sol·licitants segons l’ordre de 
puntuació obtingut per la baremació. Si algun interessat renunciara 
a l’elecció, el seu dret passarà al següent de la llista.
2.6. L’Ajuntament haurà de resoldre sobre les autoritzacions, havent 
de notificar-se als interessats la concessió o denegació de l’autorit-
zació.
2.7. Una vegada adjudicades les autoritzacions, els titulars podran 
ser requerits per l’Ajuntament perquè justifiquen la veracitat de les 
dades i documents aportats en el procés.
3. L’atorgament d’autoritzacions per a la venda no sedentària es farà 
públic per a general coneixement mitjançant edicte que s’exposarà 
en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i/o, si escau, la publicació en 
la seu electrònica municipal, sense perjudici de la seua notificació 
als interessats.
4. Es crearà un llistat de suplents, per ordre de puntuació, amb la 
finalitat de que, en cas de renúncia o vacants, s’oferisca als mateixos 
la possibilitat d’obtenir l’autorització per a la venda.
5. En cap cas es podrà exigir el deure residència en el municipi com 
a requisits de participació, ni podrà considerar-se aquesta circums-
tància com un mèrit que atorgue avantatges al sol·licitant en el 
procediment de selecció.
ARTICLE 19. Contingut de les autoritzacions.
Les autoritzacions hauran d’especificar en tot cas:
a) Nom i cognoms, domicili i DNI del titular i de les persones auto-
ritzades per a la venda o de les persones que poden fer ús de l’auto-
rització si el titular és una persona jurídica, així com fotos recents 
dels mateixos.
b) La modalitat de comerç no sedentari autoritzat.
c) Identificació del lloc on pot exercir la venda i, si escau, identifi-
cació del lloc assignat.
d) La relació de productes que puguen ser objecte de venda.
i) Les dates i horaris autoritzats.
f) Superfície d’ocupació autoritzada (metres lineals) i, si escau, ca-
racterístiques de la instal·lació.
g) Si escau, marca, model i matrícula del vehicle autoritzat.
i) Període de validesa de l’autorització.
ARTICLE 20. Barem de mèrits.
1. Per al desenvolupament del procediment per a l’atorgament de les 
autoritzacions, en règim de concurrència competitiva, i donat el 
nombre limitat d’autoritzacions de venda no sedentària, a l’efecte 
d’establir l’ordre de prelació entre les sol·licituds admeses a tràmit, 
s’aplicaran els següents criteris de valoració:
a) L’experiència demostrada en l’exercici de la professió que asse-
gure la correcta prestació de l’activitat comercial, que s’acreditarà 
mitjançant certificats emesos per altres Ajuntaments, i que es puntu-
arà de la següent manera:
a.1) Per cada llicència municipal atorgada en altres poblacions que 
estiga en vigor en el moment de la sol·licitud: 1 punt per cada mer-
cat ambulant. Màxim 3 punts.
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a.2) Per cada any d’antiguitat en cadascun dels mercats ambulants 
per als quals té concedit autorització en vigor: 0,10 punts per any. 
Màxim 5 punts.
b) Per haver sol·licitat lloc en el mercat no sedentari de Xàtiva, 
sense haver obtingut autorització: 1 punt per cada any en què s’ha 
presentat sol·licitud, dins dels 5 anys anteriors. Màxim 5 punts.
c) La pertinença del sol·licitant a associacions comercials degudament 
registrades en el Registre d’Associacions de Comerciants de la Co-
munitat Valenciana: 1 punt.
d) Per cada fill menor d’edat, membre de la unitat familiar que con-
visca amb el sol·licitant: pel primer fill 1 punt, pel segon 0’50 punts 
i pels altres 0’25 punts.
e) Discapacitats: del sol·licitant: 3 punts. D’algun membre de la 
unitat familiar: 2 punts.
f) Quan el producte (no alimentari) a oferir siga d’elaboració pròpia 
i certificada dels productes que comercialitza: 15 punts.
g) Situació de desocupació del sol·licitant: 5 punt.
h) En demanda de la primera ocupació: 5 punt.
i) Acreditació de realització de cursos de formació en matèria de 
comerç (màxim 1 punt):
i.1. Cursos de menys de 50 hores: 0,05 punts per cada curs.
i.2. Cursos d’entre 50 i 100 hores: 0,10 punts per cada curs.
i.3. Cursos de més de 100 hores: 0,20 punts per cada curs.
j) En quant al respecte al medi ambient es valoraran mesures de 
sostenibilitat ambiental com ara la utilització de bosses compostables 
o reciclables per a la mercaderia: 10 punts.
k) Tipologia de la instal·lació. Qualitat i seguretat de l’estructura de 
les parades. Cobriment de la parada segons model que indique 
l’Ajuntament de Xàtiva : 15 punts
l) Millores en la prestació del servei: cobrament amb targeta, servei 
a domicili i vestuari del pesonal: 10 punts.
m) Sistema de senyalització de preus i etiquetatge de productes: 3 
punts
n) Producció (alimentària) ecològica o distància Km0 entre el punt 
de producció i el mercat de venda: 15 punts
2. En el cas que per aplicació de barem, es produïra un empat entre 
dos o més sol·licitants, s’atorgarà per ordre de registre d’entrada de 
la sol·licitud.
3. Conforme a l’indicat en el present article, només es puntuaran els 
mèrits que hagen sigut justificats documentalment i de manera sufi-
cient pels interessats.
4. En el cas de les persones jurídiques es valoraran els mèrits del 
titular designat per a exercir la venda.
ARTICLE 21. Canvi i millora de lloc.
1. En els casos en què es produïsquen vacants, l’Ajuntament oferirà, 
en primer lloc, als titulars, amb autorització en vigor en el mateix 
mercat i període, la possibilitat de modificar el seu emplaçament 
renunciant a l’actual que passarà a tenir la condició de vacant i serà 
cobert pel procediment previst en l’article 18.
2. Quan l’Ajuntament faça pública, en el seu tauler d’anuncis i/o en 
la seua seu electrònica, l’oferta de vacants i el termini per a la pre-
sentació de sol·licituds, els titulars de llicència per a la venda no 
sedentària en el mercat ambulant podran sol·licitar el canvi de lloc, 
segons model normalitzat, juntament amb la documentació corres-
ponent que acredite circumstàncies valorables.
3. No es tindrà en compte cap sol·licitud que es presente fóra del 
termini establit, ni es valorarà cap circumstància no aportada junta-
ment amb la pròpia sol·licitud.
4. No es concedirà canvi de lloc si no han transcorregut més de 3 
anys des de la concessió de l’autorització de venda, des de l’última 
transmissió de l’autorització o des de l’últim canvi de lloc autorit-
zat.
5. A l’efecte d’establir un ordre de prelació entre les sol·licituds 
admeses a tràmit, s’aplicaran els criteris de valoració definits en 
l’article 20 de la present Ordenança.
6. L’Ajuntament podrà autoritzar la permuta de llocs del mercat 
ambulant no sedentari a instàncies dels titulars amb autorització en 
vigor, sempre que haja transcorregut 1 any des que es va atorgar 
l’autorització o des de l’última transmissió autoritzada. La sol·licitud 
de permuta haurà de ser signada pels titulars interessats. Si s’auto-

ritza la mateixa, s’entendrà com a canvi de lloc amb caràcter gene-
ral.
7. Quan diversos venedors accedisquen a un mateix lloc, s’adjudi-
carà per sorteig sempre que la mercaderia que es vaja a vendre 
s’ajuste a les necessitats del mercat del lloc que s’ofereix.
CAPÍTOL V . REGISTRE DE VENEDORS NO SEDENTARIS.
ARTICLE 22. Registre municipal.
1. L’Ajuntament crearà i mantindrà un Registre municipal de comer-
ciants de venda no sedentària autoritzats per a les diferents modalitats 
de venda no sedentària que se celebren en el seu municipi, en el qual 
efectuarà la inscripció d’ofici als venedors en el moment de l’ator-
gament de l’autorització o de la seua transmissió, partint de les dades 
contingudes en la declaració responsable i en la instància de sol-
licitud.
2. Aquest Registre serà públic i en ell haurà de constar, com a mínim, 
les següents dades:
a) NIF i nom i cognoms o raó social de la persona física o jurídica 
titular de l’autorització.
b) Domicili a efecte de notificacions.
c) Denominació del mercat de venda no sedentària per al qual s’es-
tà autoritzat o lloc d’emplaçament del lloc.
d) Identificació del lloc (nombre) pel que s’està autoritzat.
i) Productes per als quals ha obtingut l’autorització prèvia.
f) Data d’inici i final de l’autorització.
La revisió del registre es realitzarà preferiblement en el primer tri-
mestre de l’any mitjançant documents justificatius d’alta en la Segu-
retat social i en Hisenda o declaració responsable sobre estos extrems, 
que en tot cas podrà comprovar el servei d’inspecció de l’Ajunta-
ment.
3. La inscripció en el Registre de Comerciants de venda no sedentà-
ria no tindrà carácter habilitant per a l’exercici de l’activitat comer-
cial.
CAPÍTOL VI . LLOCS DE VENDA.
ARTICLE 23. Productes de venda en mercats de venda no sedentà-
ria.
1. Excepte prohibició expressa de la normativa vigent, tots els pro-
ductes podran ser objecte de venda no sedentària, sempre que com-
plisquen amb la normativa tècnic-sanitària i de seguretat, i es res-
pecte la propietat industrial o propietat intel·lectual.
2. En cap cas s’autoritzarà la venda de productes que puguen com-
portar risc per a la salut, quedant expressament prohibida la venda 
de productes farmacèutics, ortopèdics i animals vius.
3. No es podrà variar el producte objecte de venda especificat en la 
sol·licitud, excepte en els casos autoritzats expressament per aquest 
Ajuntament.
4. En els mercats ocasionals, no inclosos en la present ordenança, la 
resolució que els autoritze fixarà els productes la venda dels quals 
es permet.
5. Les parades del mercat de venda no sedentària es classificaran en 
els següents grups i subgrups en funció dels articles de venda auto-
ritzats.
Grup 1: Tèxtil moda:
a) Roba infantil
b) Roba home
c) Roba dona
d) Roba interior – llenceria
Grup 2: Equipament de la persona:
a) Calçat
b) Marroquineria – bosses
c) Joieria- bijuteria- complements
Grup 3: Equipament de la llar:
a) Estris de cuina
b) Roba de la llar
c) Bricolatge- decoració
d) Flors i plantes
Grup 4: Merceria i Perfumeria
a) Merceria
b) Perfumeria i drogueria
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Grup 5: Oci i cultura
Grup 6: Productors de fruita i verdura
Grup 7: Revenedors de fruita i verdura
Grup 8: Alimentació:
a) Xurreria
b) Pesca salada – Olives
c) Fruits secs- Llaminadures - Espècies – Herbes – Mel – Pastisse-
ria
d) Embotits –Formatges
e) Pollastres a l’ast
Grup 9: Altres. Productes no inclosos en els grups anteriors.
6. No s’autoritza l’exhibició i/o venda d’articles que atempten contra 
les normes de convivència, contra la dignitat de les persones i/o 
tinguen connotacions xenòfobes o racistes.
ARTICLE 24. Condicions dels llocs de venda en mercats de venda 
no sedentària.
1. Els espais destinats a la venda estaran degudament senyalitzats i 
concretades les seues dimensions. Les mesures de major o menor 
amplitud dels llocs estaran condicionades a les característiques de la 
via pública en la qual s’instal·len les parades a fi de donar a aquests 
uniformitat i ordre.
2. Els titulars de les autoritzacions hauran de garantir la seguretat i 
solidesa de les seues instal·lacions tenint en compte que, en tot cas, 
haurà de tractar-se d’instal·lacions desmuntables i de fàcil trans-
port.
3. Si escau, l’òrgan municipal competent podrà determinar i exigir, 
en la corresponent autorització, condicions d’homogeneïtat i estètica 
comunes a tots els llocs d’un determinat emplaçament.
4. De cada modalitat de venda no sedentària agrupada, tindrà l’Ajun-
tament un plànol a escala on es reflectiran els llocs i dimensions, 
sense perjudici de la seua modificació, en cas necessari, per l’òrgan 
municipal competent.
5. Els articles de venda no haurà de dipositar-se directament en el 
sòl, excepte aquells que es determinen expressament o aquelles 
mercaderies que per les seues característiques no es puga alterar la 
seua composició, higiene o aspecte. Tindran aquesta consideració els 
articles de ceràmica, fang, fusta, metall, etc.
6. Els espais ocupats per les parades no poden obstaculitzar les en-
trades dels portals de les cases dels veïns, ni els guals, ni els dels 
establiments comercials o bé en els seus aparadors o exposicions.
7. Discrecionalment es disposaran passos d’evacuació entre parades. 
Aquests espais no podran ser ocupats per part del comerciant o les 
seues mercaderies. S’obligarà a respectar els espais i les distàncies 
necessàries per facilitar el pas i l’actuació dels serveis d’urgència o 
emergència.
ARTICLE 25. Condicions dels llocs de venda de productes alimen-
taris.
Donat el caràcter excepcional de la venda no sedentària de productes 
alimentaris, a més de les condicions generals que en la present Or-
denança s’estableixen per a tots els llocs de venda, aquells en els 
quals s’expenga aquest tipus de productes hauran de reunir les se-
güents condicions:
1. En els lloc de fruita i verdura, s’exigirà el compliment dels següents 
requisits, a més dels exigits per la normativa sanitària:
1.1. Només s’exercirà la venda en els llocs que l’Ajuntament expres-
sament assenyale.
1.2. Es realitzarà sobre bancades mòbils de manera que en tot cas 
s’evite el contacte dels productes amb el sòl.
1.3. Es compliran aquells altres requisits que per a la seua venda 
exigien les normes de general compliment o les autoritats sanitàries 
locals.
2. La resta de productes alimentaris només podrà vendre’s mitjançant 
camions o remolcs-tenda, que reunisquen les següents característi-
ques:
Aïllament tèrmic en parets i sostres.
Elements exteriors o interiors de material impermeable de fàcil ne-
teja, evitant angles i racons en els quals puga acumular-se la brutí-
cia.
Mostradors dotats de vitrines i, si escau, de frigorífics.

Disponibilitat d’aigua potable suficient.
Disponibilitat de dipòsits d’aigües residuals o, almenys, de les de-
gudes canalitzacions per a la seua conducció als desguassos pú-
blics.
Aquelles altres que per a aquests productes exigisquen les reglamen-
tacions tècnic-sanitàries corresponents.
3. Queda prohibida la col·locació de taules i cadires en els bars situ-
ats dins de la plaça del Mercat i carrers adjacents que desemboquen 
en aquesta plaça durant les hores de mercat. Exceptuant els bars 
situats en els carrers amb parades de llocs provisionals que si podran 
mantenir la seua respectives terrasses.
CAPÍTOL VII. RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
ARTICLE 26. Règim d’organització i funcionament dels mercats.
1. La venda no sedentària haurà de realitzar-se en llocs o instal·lacions 
sempre desmuntables i traslladables, o en camions-tenda que reunis-
quen les condicions marcades en la present Ordenança que siguen 
de fàcil transport i adequats per al tipus l’activitat.
2. Els titulars dels llocs instal·laran en lloc visible l’autorització 
municipal que disposen. L’incompliment d’aquesta obligació donarà 
lloc a l’aixecament cautelar del lloc sense perjudici d’iniciar l’expe-
dient sancionador al fet que pertoque.
3. En el desenvolupament de la seua activitat mercantil, els venedors 
no sedentaris hauran d’observar el que es disposa per la normativa 
vigent a cada moment sobre l’exercici del comerç, disciplina de 
mercat ambulant i defensa dels consumidors i usuaris.
4. Els titulars de les llicències romandran en el lloc assignat, amb 
prohibició expressa d’ocupar un altre diferent, durant les hores de 
funcionament del mercat ambulant. L’autorització municipal serà 
personal, podent, no obstant açò, fer ús d’ella, quan el titular siga 
una persona física, sempre que li assistisquen en l’exercici de l’ac-
tivitat i estiguen donats d’alta i al corrent de pagament en el règim 
de la Seguretat Social que corresponga, el cònjuge, parella de fet, 
familiars de fins a segon grau de consanguinitat (pares/mares, fills/
as, avis/as, germans/as i néts/as), acreditats documentalment, i em-
pleats amb contracte de treball.
Si el titular de l’autorització és una persona jurídica, només podran 
fer ús de l’autorització la persona o persones físiques que la persona 
jurídica hi haja expressament indicat com a titular i suplent en l’au-
torització, sempre que tinga una relació laboral, contractual o soci-
etària amb aquella.
La persona que assistisca al titular de la llicència únicament podrà 
estar com a persona autoritzada en un lloc.
Aquestes persones autoritzades seran igualment responsables pels 
actes previstos en el règim sancionador, amb les excepcions de l’abast 
de la sanció per raó de titularitat o autorització.
El titular de la llicència no podrà figurar, en cap cas, com a persona 
autoritzada en un altre lloc.
Les persones autoritzades podran substituir al titular de l’activitat 
per un període no superior a dos mesos, en cas de necessitat justifi-
cada, que haurà de ser demostrada documentalment i autoritzada per 
aquest Ajuntament.
5. A requeriment dels funcionaris o autoritats municipals, els vene-
dors estaran obligats a facilitar als mateixos tota la documentació 
exigida per la present Ordenança.
6. No es podran expendre mercaderies fora del lloc assignat, ni 
obstaculitzar la lliure circulació dels passadissos entre parades, que-
dant lliures les voreres de mercaderies en l’espai mes pròxim a la 
paret de l’immoble amb un passadís d’almenys 1 metre, amb la fi-
nalitat de permetre el lliure accés de residents als seus habitatges i 
comerços.
7. Hauran de mantenir en bon estat de conservació i neteja les instal-
lacions del lloc.
8. Queda prohibida la utilització d’aparells acústics per a comunicar 
l’oferta de mercaderies.
9. Els titulars de les corresponents autoritzacions municipals queden 
obligats a complir les ordres que els donen les autoritats o funciona-
ris municipals en aplicació de la present Ordenança i legislació vigent 
en la matèria, dirigides a aconseguir el correcte funcionament del 
mercat ambulant.
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10. Els titulars de les autoritzacions estaran obligats a comunicar per 
escrit a l’Ajuntament, amb dues setmanes d’antelació, les dates 
previstes per a les seues vacances.
Així mateix, en cas de baixa per malaltia, haurà de comunicar-se la 
mateixa a l’Ajuntament en el moment de produir-se, per mitjà d’una 
còpia.
11. Els titulars de les autoritzacions estaran obligats a ocupar el seu 
lloc durant tots els dies de Mercat ambulant, exceptuant els períodes 
de vacances i baixes per malaltia, degudament justificades. Així 
mateix, s’exceptua de la citada obligació d’ocupar el seu lloc als 
adjudicataris que, al seu torn, siguen membres d’una Corporació 
Municipal o ostenten algun càrrec públic que els impedisca el lliure 
exercici de l’activitat comercial que els és pròpia, durant el període 
de temps que dure el seu mandat; en tal suposat l’interessat haurà de 
comunicar-ho a aquest Ajuntament, amb els justificants necessaris 
que acrediten aquesta situació. El respectiu lloc podrà ser utilitzat 
provisionalment per altres persones mentre dure la seua absència.
També s’exceptua de la citada obligació d’ocupar el seu lloc als 
adjudicataris que com a conseqüència del naixement d’un fill es 
vegen impossibilitats per a exercitar plenament la seua activitat co-
mercial, durant el període de temps legalment establit per als permi-
sos de paternitat/maternitat en els propis termes en els quals ve re-
gulat en la normativa aplicable a tal suposat.
12. Les obligacions que la legislació vigent puga imposar en el futur 
per a l’exercici de la venda no sedentària, seran de plena aplicació 
als titulars de les autoritzacions municipals.
13. Els venedors estrangers que es marxen als seus respectius països 
d’origen per qualsevol motiu, se’ls guardarà el lloc durant un trimes-
tre, passat aquest sense que hagen tornat, i no abonaren la taxa 
municipal, perdran el dret al lloc sense cap tipus d’indemnització.
CAPÍTOL VIII. DRETS I OBLIGACIONS DELS VENEDORS.
ARTICLE 27. Drets.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a l’exercici de la 
venda no sedentària en el municipi de Xàtiva, gaudiran dels següents 
drets:
a) Ocupar els llocs de venda no sedentària per als quals estiguen 
autoritzats.
b) Exercir la venda pública i pacíficament, en l’horari i condicions 
marcades en l’autorització de l’Ajuntament.
c) Recaptar la deguda protecció de les autoritats locals per a poder 
realitzar l’activitat autoritzada.
d) Presentar reclamacions i suggeriments per al millor funcionament 
dels mercats en els quals s’autoritza l’exercici de l’activitat.
i) Gaudir d’un període vacacional per any que haurà de ser comuni-
cat per escrit a l’Ajuntament amb dues setmanes d’antelació.
f) Aquells uns altres que els conferisquen la legislació vigent.
ARTICLE 28. Obligacions.
Els titulars de les autoritzacions municipals per a l’exercici de la 
venda no sedentària en el municipi de Xàtiva, tindran les següents 
obligacions:
a) Estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris mitjançant la 
declaració censal corresponent, i en cas que no estiguen exempts de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques, estar al corrent en el pagament 
de la tarifa.
b) Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions 
de la Seguretat Social en el règim corresponent.
c) Els prestadors estrangers, nacionals de països que no siguen 
membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar el compliment de 
les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d’auto-
ritzacions de residència i treball per compte propi, havent d’acredi-
tar
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.
d) Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i especialment 
no mantenir deute alguna amb la Hisenda Municipal per la prestació 
de serveis de mercat o per la imposició de sancions.
e) Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenya-
lades en la present Ordenança i en l’altra normativa que resulte 

d’aplicació, especialment la relativa a la higienes, seguretat i solide-
sa de les instal·lacions.
f) [Segons article 25 punt 3], els productes objecte de la venda hau-
ran de reunir les condicions exigides per la seua normativa regula-
dora. En cas de productes alimentosos serà necessari complir els 
requisits higiènic-sanitaris i de protecció dels consumidors que es-
tablisquen les reglamentacions específiques relatives a les condicions 
dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems 
que hauran de poder acreditar-se mitjançant informe de l’autoritat 
sanitària competent.
g) Disposar de factures i documents que acrediten la procedència 
dels productes objecte del comerç, i aportar-los a requeriment de 
l’administració competent en el termini que aquesta determine, així 
com complir les normes d’etiquetatge dels mateixos.
h) Tenir a la disposició dels compradors, i lliurar-los de forma gra-
tuïta, fulles de reclamacions de la Generalitat en impresos normalit-
zats, i exposar en un cartell visible al públic que es disposa de les 
mateixes.
i) Expedir tiquets de compra o, si escau, factures als consumidors 
que ho sol·liciten, en què s’incloga les dades d’identificació del co-
merciant, producte adquirit i el seu preu.
j) Estar en possessió de la corresponent autorització municipal i 
estar al corrent del pagament de les taxes que siguen aplicable de 
conformitat amb la corresponent ordenança fiscal.
k) Tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil mínima de 
150.000 euros, que cobrisca tots els danys que es puguen ocasionar 
pel muntatge de la seua parada en el mercat ambulant no sedentari 
de Xàtiva.
l) Els titulars dels llocs i, en defecte d’açò, els autoritzats com a 
suplents, romandran en els mateixos durant les hores de funcionament 
del mercat.
m) Complir l’horari de funcionament autoritzat i les condicions es-
tablides per a la càrrega i descàrrega de mercaderies i l’aparcament 
dels vehicles auxiliars.
n) Tot venedor que dega un trimestre ho abonarà al més prompte 
possible i abans que acabe l’últim mes del trimestre al cobrament. 
No se li tornaran a girar una altra vegada pel banc estant obligat a 
pagar les despeses que ocasione aquesta devolució. El venedor que 
no estiga al corrent del pagament de les taxes d’ocupació de via 
pública del mercat de venda no sedentària, no tindrà dret a muntar , 
passant el lloc a la disposició de l’Ajuntament.
o) En els casos que es considere expressament, les instal·lacions 
hauran d’ajustar-se al disseny i a les característiques assenyalades 
per l’Ajuntament.
CAPÍTOL IX. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS.
ARTICLE 29. Infraccions i persones responsables.
1. Constitueixen infraccions en matèria de venda no sedentària les 
accions o omissions tipificades en la present Ordenança, sense per-
judici de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre que 
pogueren derivar de les mateixes.
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
ARTICLE 30. Mesures cautelars.
L’Ajuntament vigilarà i garantirà que la venda no sedentària es rea-
litze de conformitat amb la normativa vigent sobre aquest tema, 
podent arribar com a mesura cautelar a la intervenció dels productes 
objecte de venda, quan no comporten les condicions essencials 
d’imatge comercial o qualitat del producte, puguen ocasionar riscos 
per a la seguretat dels consumidors, no puga acreditar-se correctament 
la seua procedència o supose un frau en la qualitat o quantitat, donant 
compte de manera immediata, amb remissió d’antecedents i informes, 
als òrgans competents per raó de matèria.
ARTICLE 31. Infraccions lleus.
Es consideren infraccions lleus:
a)Les discussions i altercats entre venedors i/o públic, autoritats i 
funcionaris municipals.
b) La falta de higiene de les persones i llocs que no supose infracció 
de les normes sanitàries.
c) La inobservança de les ordres donades per les autoritats municipals 
o les obligacions previstes en la present Ordenança, quan no merei-
xessin una altra qualificació.
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d) L’incompliment dels horaris assenyalats en la present Ordenança 
o establits per l’Ajuntament que, per circumstàncies especials, mo-
difique els mateixos.
i) L’ocupació de tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, 
avís o distracció, sent aplicable l’Ordenança Municipal de Protecció 
contra la Contaminació Acústica.
f) Col·locar la mercaderia en els espais destinats a passadissos i espais 
entre llocs.
g) No procedir a la neteja del lloc una vegada finalitzada la jorna-
da.
h) La no col·locació de preus en lloc visible.
i) El desenvolupament de l’exercici de la venda incomplint l’obliga-
ció d’identificació, com és la no col·locació del permís municipal en 
lloc ben visible.
j) No disposar de fulles de reclamacions en el model oficial a la 
disposició dels consumidors i usuaris o no anunciar la disposició de 
les mateixes.
k) No presentar, quan siga requerit per a açò i en el termini concedit 
a l’efectes, les factures i documents del gènere posat a la venda que 
acrediten la lícita procedència dels productes.
l) En general, l’incompliment de qualsevol dels requisits que facul-
ten per a l’exercici de la venda no sedentària arreplegats en la present 
Ordenança que no tinguen la consideració d’infracció greu o molt 
greu.
ARTICLE 32. Infraccions greus.
Es consideren infraccions greus:
a) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. S’entendrà com 
a reiteració la comissió de més d’una infracció lleu en el terme d’un 
any.
b) Exercir l’activitat no ajustant-se als termes de l’autorització i, en 
particular, als següents suposats:
-Exercir l’activitat fora dels dies o horaris autoritzats.
-La venda de mercaderies diferents a les assenyalades en l’autorit-
zació municipal.
-La venda practicada fora dels perímetres o llocs autoritzats.
-Romandre en el lloc de venda persona diferent al titular i a les 
persones autoritzades per a la venda.
-La circulació o estacionament de vehicles dins dels mercats fóra de 
l’horari permès.
c) La negativa o resistència manifesta a subministrar dades o facili-
tar la informació requerida per les autoritats competents o els seus 
agents, amb l’objecte de complir les funcions d’informació, vigilàn-
cia, recerca, inspecció i tramitació.
d) Les ofenses de paraula i obra entre venedors i/o públic, autoritats 
i funcionaris municipals.
i) La informació o publicitat en el lloc de venda que induïsca a engany 
o confusió, quan tinga transcendència econòmica.
f) Qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda, 
que no siga constitutiva de delicte, i la venda de productes defectu-
osos o deteriorats sense informar clarament d’açò.
g) La realització d’actes no autoritzats, així com els que menyscaben 
la imatge comercial del mercat o dirigits contra la imatge o dignitat 
de comerciants o personal o autoritat de l’Administració.
h) L’acumulació de materials de deixalla o excedents durant la jor-
nada, com a embolcalls, caixes o anàlegs, que danyen la imatge 
comercial del lloc.
i) El descuit o negligència amb qualsevol de les prescripcions de la 
present Ordenança quan tingués conseqüències greus.
j) No disposar de segur de responsabilitat civil que cobrisca els riscos 
de l’activitat comercial.
ARTICLE 33. Infraccions molt greus.
Es consideren infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió de qualsevol infracció greu. S’en-
tendrà com a reiteració la comissió de més d’una infracció greu en 
el terme d’un any.
b) Exercir qualsevol modalitat de venda no sedentària sense autorit-
zació municipal o amb una autorització caducada.
c) No acreditar les dades declarades per a obtenir l’autorització quan 
siga requerit per a açò.

d) L’incompliment, inexactitud o falsedat de les dades, manifestaci-
ons i documents facilitats per a obtenir l’autorització.
i) Els danys causats dolosament en llocs o instal·lacions de la via 
pública.
f) Permetre que un familiar o conegut s’instal·le en un lloc buit 
contigu al lloc del que s’és titular, sense l’obtenció de la corresponent 
autorització de l’Ajuntament.
g) No disposar de les factures i documents del gènere posat en ven-
da, que acrediten la lícita procedència dels productes.
h) Qualsevol agressió verbal o física entre venedors, al públic i a les 
autoritats i funcionaris municipals.
i) L’absència injustificada durant quatre setmanes consecutives al 
lloc de venda autoritzat.
j) L’arrendament, subarrende o qualsevol tipus d’acte de disposició 
no autoritzada o contrària a les ordenances del lloc autoritzat.
k) L’abandó de mercaderia o estris després de la jornada de venda.
l) La realització d’actes no autoritzats, així com els que menyscaben 
la imatge comercial del mercat o dirigits contra la imatge o dignitat 
dels comerciants o personal o autoritat de l’Administració, quan 
produïssin conseqüències molt greus.
ARTICLE 34. Sancions.
1. La imposició de sancions s’acordarà per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Xàtiva.
2. Les sancions que s’aplicaran a les infraccions d’aquesta Ordenan-
ça, seran les següents:
a) Per faltes lleus: prevenció, multa d’entre 60 euros i 750 euros i/o 
suspensió de l’activitat fins a un mes.
b) Per faltes greus: multa d’entre 300 euros i 1500 euros i/o suspen-
sió de l’activitat de fins a tres mesos.
c) Per faltes molt greus: multa d’entre 600 euros i 3000 euros i/o 
suspensió de l’activitat de fins a sis mesos, revocació definitiva de 
l’autorització, impossibilitat d’obtenir-la en el terme municipal.
3. Les sancions es graduaran atenent a criteris tals com:
a) La intensitat en la pertorbació o obstrucció causada al normal 
funcionament d’un servei públic.
b) La premeditació o grau d’intencionalitat en la comissió de la in-
fracció.
c) El tipus de perjudicis, incomoditat i danys causats a l’administra-
ció o als ciutadans.
d) La continuïtat en la comissió de la mateixa infracció.
i) La repercussió en la convivència, tranquil·litat o exercici de drets 
legítims d’altres persones, o la salubritat o en l’espai públic.
f) L’impediment de l’ús d’un servei públic per un altre o altres per-
sones amb dret a la seua utilització.
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.
4. En els casos de venda sense autorització o amb l’autorització 
caducada, sense perjudici de la imposició de sancions, s’ordenarà el 
cessament immediat de l’activitat.
ARTICLE 35. Vigilància i inspecció de la venda no sedentària.
1. L’Ajuntament vigilarà i garantirà el degut compliment pels titulars 
de les autoritzacions de venda no sedentària, de les obligacions es-
tablides en la present Ordenança i altra normativa aplicable, sense 
perjudici de l’exercici de les seues competències per part dels òrgans 
corresponents de l’administració central o autonòmica.
2. Aquestes funcions correspondran dins de l’Ajuntament, a la Poli-
cia Local i a l’Inspector de Serveis Públics.
ARTICLE 36. Procediment sancionador.
1. Sense perjudici de la competència sancionadora dels òrgans de la 
Generalitat en matèries de la seua competència, les infraccions al 
que es disposa en la present Ordenança seran sancionades per l’Ajun-
tament d’acord amb les competències que li són pròpies, en virtut 
del previst en els articles 4.f) i 141 de la Llei Reguladora de les 
Bases de Règim Local, Llei 7/1985, de 2 d’abril.
2. Serà òrgan competent per a incoar i resoldre el procediment san-
cionador dins de les facultats que la legislació vigent atribueix a 
l’Ajuntament, l’Alcaldia-Presidència o òrgan en qui delegue.



65N.º 49

11-III-2016
BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

3. El procediment sancionador s’iniciarà d’ofici pel propi Ajuntament, 
bé per pròpia iniciativa en virtut de la funció inspectora i de com-
provació, com a conseqüència d’ordre superior, petició raonada o 
denúncia.
4. Per a la imposició de sancions serà necessari seguir el corresponent 
procediment sancionador, conforme al previst en la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú i en el Reglament del Proce-
diment per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora aprovat pel 
Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost.
ARTICLE 37. Responsabilitat de la infracció.
1. Els titulars de les autoritzacions municipals per a la venda no 
sedentària seran responsables de les infraccions que es comenten 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 la present 
Ordenança i, especialment, a l’establit respecte a les condicions de 
venda. 
En el cas de persones jurídiques, seran aquestes les responsables de 
les infraccions.
2. L’exigència de la corresponent responsabilitat per via administra-
tiva serà independent de la qual, si escau, procedisca exigir a través 
de la via jurisdiccional ordinària.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
Totes les autoritzacions vigents per a l’exercici de venda no seden-
tària en el mercat ambulant dels dimarts i divendres, queden prorro-
gades automàticament i tindran un termini de durada de quinze anys 
des de l’entrada en vigor de l’actual ordenança sempre que haja 
acompanyat tota la documentació requerida, especialment la justifi-
cació d’haver satisfet la taxa per ocupació de via pública amb llocs 
de mercat.
A petició dels seus titulars, totes aquestes autoritzacions seran pror-
rogades i podran ser transmeses per idèntic període, prèvia compro-
vació per l’Ajuntament que aquests continuen complint amb els re-
quisits que van servir per a la seua concessió, sense que calga sot-
metre’ls a un nou procediment de concurrència competitiva.
Sense perjudici de l’anterior, els titulars d’aquestes autoritzacions 
municipals, durant la seua vigència, s’ajustaran al compliment dels 
requisits derivats del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel 
qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana i 
dels quals establisca la present Ordenança municipal, la qual cosa 
haurà de ser acreditat quan ho inste l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança queden dero-
gades quantes disposicions d’igual o inferior jerarquia s’oposen, 
contradiguen o resulten incompatibles amb el text que ara s’apro-
va.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seua com-
pleta publicació en el Butlletí Oficial de la Província, conforme al 
que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Re-
guladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local.
Xàtiva, 1 de març de 2016.—El alcalde-president, Roger Cerdà 
Boluda.
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