CONCELLO DE BEGONTE

ORDENANZA REGULADORA DA VENDA AMBULANTE
CAPÍTULO I
Artículo 1.‐ Obxecto
A presentación ordenanza díctase en virtude das facultades concedidas polos artigos 25.2 g e artigos
84.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local, artigo 27 da Lei 10/1988, de 20 de xullo, de
ordenación do comercio interior de Galicia, artigos 1 e 5 do Regulamento de Servicios das Corporacións
Locais e o artigo 13 e seguintes do Decreto 194/2001, de 26 de xullo de ordenación de venda ambulante.
Esta ordenanza ten por obxecto regular, con carácter xeral, a venda que se realice polos comerciantes
fóra dun establecemento permanente, de forma habitual, ocasional, periódica ou continuada, nos
lugares que se sinalan no artigo 2, dentro do termo municipal, en instalacións desmontables ou
transportables, así como en vehículos tenda.
Ademáis do disposto pola presente ordenanza, a venda ambulante rexirase polo establecido na Lei
10/1988, de 20 de xullo, de Ordenación do Comercio interior de Galicia, no Decreto da Consellería de
Industria e Comercio 194/2001, de 26 de xullo de ordenación da venda e polas normas sectoriais
reguladoras da venda e comercialización de cada producto en concreto, en especial os regulamentos
técnico sanitarios aplicables á producción e comercialización de cada producto.
Artículo 2.‐ Concepto e modalidades de venda ambulante:
Considérase venda ambulante a realizada polos comerciantes fóra dun establecemento comercial
permanente, de forma habitual, ocasional, periódica ou continuada, nos lugares que se indican no artigo
2, da presente ordenanza, en instalacións desmontables ou transportables, incluídos os camións tenda
e demais vehículos de venda ambulante.
A venda ambulante só poderá realizarse baixo as seguintes modalidades:
Venda ambulante en mercados ocasionais: Son aqueles que se celebran de maneira non periódica en
razón a festas ou acontecementos populares.
Venda ambulante en camións‐tenda con carácter itinerante nos lugares e cos itinerarios que se autoricen
polo Concello.
Articulo 3.‐
Segundo o artigo 2.4 do Decreto 194/2001, de 26 de xullo non terá consideración de venda ambulante.
Actividades comerciais reguladas pola Lei 1/1996, de 5 de marzo de actividades feriais de Galicia e as
súas normas de desenvolvemento.
Venda directa exercida polos agricultores no seu termo municipal ou nos termos limítrofes, limitada á
súa propia producción.
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Venda de obxectos artesáns realizados polos propios productores, con motivo de festas, feiras ou
acontecementos populares.
Venda puramente ocasional de xornais, plantas e flores, así como de obxectos usados de pertenza
particular do vendedor.
Tampouco teñen a consideración de venda ambulante a venda a distancia nin a venda automática
mediante máquinas preparadas ó efecto.
Non obstante ó exposto os agricultores e artesáns que realicen este tipo de venda utilizando as vías
públicas están suxeitos ás normas de funcionamento establecidas na presente ordenanza así como as
obrigas que se indecan no Capítulo IV así como, no seu caso, ó réxime de infraccións e sancións do
Capítulo V.
Artículo 4.‐
Productos dos que a venda queda autorizada en mercados ocasionais: Poderán ser ofrecidos á venda
artigos textiles, de artesanía, bisutería, marroquinería, calzado, confección, droguería, artigos de coiro
ou pel e de ornato de pequeño volume así como productos alimenticios que non estean expresamente
prohibidos pola normativa vixente.
Productos dos que a venda se autoriza en camións‐tenda: Pan, froita, peixe fresco e conxelado, así como
outros productos alimenticios nos que a súa venda en réxime de ambulancia estea autorizada pola
normativa estatal ou autonómica aplicable ós mesmos.
Estes productos só poderán venderse en réxime de venda ambulante naquelas localidades do municipio
nas que non existan establecementos permanentes que ofrezan estes artigos.
CAPÍTULO II
Normas de Funcionamento
Artículo 5.‐
Mediante resolución da Alcaldía fixaranse os días de celebración dos mercados ocasionais, así como o
lugar ou lugares e horarios de celebración dos mesmos:
A venda en vehículos tenda poderá realizarse en días laborais, das 10 ás 20 horas.
Artículo 6.‐
A organización, intervención e inspección da venda ambulante correspóndelle ó Alcalde‐Presidente ou
concelleiro en quen delegue.
Os postos desmontables non poderán situarse en accesos a edificios de uso público, establecementos
comerciais, nin en lugares que dificulten o acceso e a circulación peatonal.
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Artículo 7.‐
Os agricultores e gandeiros que vendan directamente os seus propios productos non necesitarán
autorización municipal de venda ambulante aínda que si deberán respecta‐las normas de funcionamento
do mercado.
Artículo 8.‐
Os productos frescos que vendan deberán estar en perfectas condicións hixiénicas e de calidade, sen
que poidan ocasionarse riscos para a saúde ou seguridade dos consumidores.
Deberán impedirse que os productos alimenticios estean en contacto co chan, debendo adoptarse as
medidas precisas de protección manual mediante luvas, tanto para o vendedor como para os
compradores co fin de impedi‐lo contacto directo das mans cos productos.
Os utensilios que se utilicen para a venda de productos alimenticios, sen envasar, así como os
mostradores, deberán estar en perfectas condicións hixiénicas.
Artículo 9.‐
Os vehículos‐tenda deberán cumpri‐los seguintes requisitos:
En todo caso deberán contar con furgón separado fisicamente da cabina do conductor.
Os vehículos destinados á venda de peixe fresco deberán contar coas seguintes especificacións técnicas:
Vehículo isotermo homologado.
Xeo cunha temperatura no centro das pezas entre 0 e 7 graos centígrados.
Inclinación do chan para evacuación da auga de fusión.
Superficies interiores lisas e, en vehículos novos, unións redondeadas.
Bidón auxiliar de auga potable en cantidade suficiente, toallas dun só uso e xabón líquido.
Caldeiro para residuos ou bolsas de plástico.
Vehículos para venda de peixe conxelado:
Vehículo frigorífico homologado.
Temperatura dos productos igual ou inferior a –18 grados centígrados.
Rexistro gráfico de temperatura
Superficies lisas e unións redondeadas.
CAPÍTULO III
Réxime de Autorizacións
Artículo 10.‐
O exercicio da venda ambulante, en calquera das súas modalidades, requirirá a previa autorización
municipal correspondente, que será expedida polo Sr. Alcalde‐Presidente ou órgano municipal no que
delegue.
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Artículo 11.‐
As persoas interesadas na obtención da correspondente autorización municipal para o exercicio da
venda ambulante, presentarán ante o Concello solicitude de acordo co modelo normalizado que figura
no anexo 1 da presente ordenanza, especificando os seus datos persoais e productos que pretende
comercializar..
Así mesmo, deberán acompaña‐la seguinte documentación:
Dúas fotografías tamaño carné.
Fotocopia do DNI ou pasaporte.
Fotocopia do documento que acredite a alta no epígrafe correspondente do Imposto de Actividades
Económicas e encontrarse ó corrente no pagamento da tarifa correspondente.
O documento oficial acreditativo da alta da persoa xurídica ou, no seu caso o traballador autónomo, na
seguridade social.
Documento acreditativo de estar inscrito no rexistro de comerciantes ambulantes de Galicia.
No caso de estranxeiros, deberá acreditarse, estar en posesión do permiso de residencia e de traballo
ou documentación que xustifique que está en trámite de obtela ante o organismo competente, os
devanditos permisos.
Cumpri‐las condicións e requisitos específicos esixidos pola normativa reguladora do producto que é
obxecto de venda, en especial a homologación do vehículo adscrito á venda.
Artículo 12.‐
A autorización municipal será persoal e intransferible e acreditarase mediante a entrega da
correspondente tarxeta, segundo o modelo do Anexo II no que se fará constar:
Nome e apelidos do titular, domicilio e DNI/NIF.
Actividade que desenvolve e artigos de venda.
Lugar e itinerario, para o que se autoriza a venda ambulante.
Determinación do número de persoas habilitadas para a venda baixo a dependencia do titular da
autorización.
Referencia á obriga de cumpri‐la normativa xeral de ordenación do comercio, disciplina de mercado e
protección do consumidor.
Condicións particulares ás que, no seu caso, quede suxeito o titular.
Período de vixencia da autorización.
O devandito carné ou copia cotexada do mesmo, deberá ser exhibido polo comerciante durante o
exercicio da actividade.

4

CONCELLO DE BEGONTE

As autorizacións para a venda ambulante teñen carácter discrecional e poderán ser revocadas polo
Alcalde por causa de interese público, mediante resolución motivada.
Poderán exerce‐la actividade, ademáis do titular, o seu cónxuxe e fillos autorizados no carné e as persoas
vinculadas ó titular mediante contrato laboral.
A autorización municipal terá unha vixencia de un ano.
CAPÍTULO IV
Obrigas
Artículo 13.‐
A venda en camión‐tenda devengará a taxa que, no seu caso, se impoña e regule mediante a
correspondente ordenanza fiscal.
Artículo 14.‐
Son obrigas dos titulares das autorizacións para o exercicio da venda ambulante así como calquera
persoa que ocupe a vía pública para a venda, as seguintes:
Deixar limpo de residuos, desperdicios ou envoltorios o espacio do posto concedido no suposto de
mercados ocasionais.
Exercer pública e pacificamente a actividade sen producir molestias ó vecindario.
Acata‐las ordes da Autoridade Municipal ou da persoa encargada da boa orde de desenvolvemento da
actividade facilitando toda a documentación que lle sexa requerida.
Repara‐los desperfectos que se ocasionen nos bens de titularidade municipal.
Cumpri‐las disposicións da presente ordenanza e de todas aquelas obrigas que se deriven de cantas
disposicións legais e regulamentarias fosen de aplicación.
Así mesmo, queda prohibido usar aparellos de megafonía que polo seu volume molesten ó vecindario.
CAPÍTULO V
Infraccións e Sancións
Artículo 15.‐
Segundo a lexislación vixente correspóndelle ós Concellos a inspección e sanción en materia de venda
ambulante, sen prexuizo das competencias atribuídas a outras administracións.
As infraccións da presente ordenanza serán sancionadas segundo a normativa vixente, previa instrucción
do expediente sancionador que será resolto polo Alcalde.
Artículo 16.‐
As infraccións poden ser leves, graves ou moi graves.
Son infraccións leves as seguintes:
Incumprimento do horario.
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Provocar discusións ou altercados leves.
Calquera outra infracción da presente ordenanza que non estea expresamente tipificada como
infracción grave ou moi grave.
Son infraccións graves:
A reiteración dunha falta leve no prazo de tres meses.
Impago da taxa por ocupación da vía pública.
Exerce‐la actividade por persoa non autorizada.
Provocar graves altercados ou alteracións na orde pública.
O depósito de mercadorías fora do camión tenda.
Son infraccións moi graves:
Reiteración de calquera falta grave no prazo de tres meses.
Venda de artigos non autorizados ou en deficientes condicións.
Infraccións en materia sanitaria tanto no que respecta ó vehículo como ós productos vendidos.
A venda ambulante sen autorización ou con ela caducada.
Artículo 17.‐
Pola comisión de infraccións poderán impoñerse as seguintes sancións:
Por infracción leve: Multa de ata 30,05 euros.
Por infracción grave: Multa de entre 30,06 euros e 60,10 euros.
Por infracción moi grave: Multa de entre 60,11 euros e 90,15 euros.
Como sanción accesoria poderá acordarse a revocación da autorización para realiza‐la venda ambulante
para o caso de infraccións graves e moi graves.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUDE

D./Dª. …… con DNI núm. …… (ou tarxeta de residencia ou permiso de traballo), veciño de ……, e con
domicilio en ……, e teléfono número……

EXPÓN
Que considerando que cumpre os requisitos esixidos no Decreto 194/2001, de 26 de xullo de Ordenación
da Venda Ambulante, así como na ordenanza reguladora da venda ambulante deste Concello.

SOLICITA
Autorización para venda ambulante mediante vehículo‐tenda matrícula ……, nas localidades ……, cos
itinerarios ……, dos seguintes productos ……, a tal efecto aporta a seguinte documentación (indicarase
os documentos aportados que serán en todo caso os sinalados no artigo 12º).

Data e Sinatura
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