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BUEU 

ANUNCIO 

o Pleno da Corporación en sesión de data 
04.05 .05 adoptou acordo de aprobación definitiva 
da Ordenanza Municipal de Venda Ambulante, o 
que se fai público en cumprimento do disposto no 
art. 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime LocaL 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE VENDA AMBULANTE 
DO CONCELLO DE BUEU 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Na actualidade a actividade comercial configú
rase como un sector dos de maior importancia na 
vida municipal, existindo diversas modalidades es
peciais dentro da mesma, entre as que se atopa a 
venda ambulante, actividade que pola súa impor
tancia reclama unha normativa municipal na que 
se establezan as peculiaridades do seu desenvolve
mento no Concello de Bueu. 

Así por medio desta Ordenanza instruméntase a 
intervención municipal na vida económica e social, 
por canto non debemos olvidar a dobre función da 
mesma, por unha banda, regular o exercicio dunha 
actividade comercial de carácter económico e por 
outra, a protección dos consumidores e usuarios, en 
desenvolvemento non 56 da normativa tanto estatal 
como autonómica, senón tamén da norma suprema 
que eleva a principio rector da polítca social e eco
nómica a protección dos consumidores e usuarios. 

Como xa se indicou a regulación deste sector 
ven a completar o traballo xa iniciado especial
mente pola Comunidade Autónoma, coa creación 
dun Rexistro de Comerciantes Ambulantes, requi
sito imprescindible para o exercicio da actividade, 
e que supón un achegamento das obrigas, non só de 
dereitos, dos vendedores ambulantes cos vendedo
res sedentarios integrados en estructuras comer
ciais, pretendendo coa mesma unha mellora na 
control e vixiancia que redundará, sin dúbida, en 
toda a poboación. 

A presente Ordenanza dictáse en virtude das fa
cultades concedidas polos artigos 25.2 .h e 84.1 da 
Lei 7/1985, reguladora das Bases de Réxime Local, 
artigo 27 da Lei 10/1988, de 20 de xullo, de Orde
nación 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 da Venda 
Ambulante. 

CAPÍTULOL 
DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 1. Obxecto e ámbito 

Esta Ordenanza ten por obxecto regular, con ca
rácter xeral, a venda ambulante, calquera que sexa 
a súa modalidade, sgún o artigo 2 do D/1 94-2001 
do 26 de xullo. 

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 75 

Artigo 2. Marco normativo 

A venda ambulante rexeráse, ademáis do dis
posto pola presente ordenanza, polo establecido no 
Decreto da Conselleria de Industria e Comercio 
194/ 2001 , de 26 de xullo, de Ordenación da Venda 
Ambulante, na Lei 10/ 1988, de 20 de xullo, de Or
denación do Comecio Interior de Galicia, RD 
1010/1985, polo que se aproba o Regulamento de 
venda ambulante polo que se regula o exercicio de 
determinadas modalidades de venda fora de esta
blecemento comercial permanente e polas normas 
sectoriais reguladoras da venda e comercialización 
de cada producto concreto , en especial os regula
mentos técnicos sanitarios aplicables á producción 
e comercialización de cada producto. 

Artigo 3. Competencia 

Corresponde ó Concello de Bueu, dentro do seu 
término municipal, sen perxucio das competencias 
doutras administracións, a ordenación, execución , 
inspección e control das medidas necesarias para un 
desenvolvemento satisfactorio da venda ambulante 
e outros acontecementos extraordinarios, nos que se 
desenvolvan actividades de venda ambulante, do 
cumprimento dos requisitos para a obtención das li
cencias e de facer cumprir a presente ordenanza. 

CAPÍTULO II. 
DA VENDA AMBULANTE EN XERAL 

Arngo 4. c.oncepto de venda ambulante 

Considérase venda ambulante a realizada polos 
comerciantes fóra dun establecemento comercial 
permanente, de forma habitual, ocasional ou perió
dica, fora de establecemento comercial e na via pú
blica ou solares, ou en espacions libre, en postos ou 
instalacións desmontables ou en vehículos. 

Artigo 5. Modalidades de venda ambulante 
'--'-- -1. A Venda ambulante só poderá realizarse 

baixo as seguintes modalidades: 
a) Venda ambulante en mercados periódicos: 

son aqueles situados en poboacións, en espa
cios determinados e cunha periocidade habi
tual establecida. 

-4> • Venda ambulante en enclaves illados da via 
pública, en postos de carácter ocasional au
torizados unicamente durante a tempada 
propia do producto comercializado. 

c) Venda ambulante en mercados ocasionais: 
son aqueles que se celebran de maneira non 
periódica en razón a festas ou acontecemen
tos populares. 

d) Venda ambulante en camións-tenda con ca
rácter itinerante nos lugares e cos itinerarios 
que se autoricen polo Concello. 

2. Segundo o artigo 2.4 do decreto 194/2001, de 
26 de xullo, non terá consideración de venda ambu-
lante: -

a) Actividades comerciais reguladas pola Lei 
1/ 1996, de 5 de marzo, de actividades feirais 
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de Galicia e as súas normas de desenvolve
mento. 
Venda directa exercida polos agricultores no 
seu térmo municipal ou nos térmos limítrofes, 
limitada á súa propia producción, estando so
metido o control de dito extremo ás compro
bacións oportunas do persoal municipal. 

c) Venda de obxectos artesáns realizados polos 
propios productores, con motivo de festas, 
feiras ou acontecementos populares. 

d) Venda puramente ocasional de xornais, plan
tas e frores, así como de obxectos usados de 
pertenza particular do vendedor. 

Tampouco teñen a consideración de venda am
bulante a venda a distancia nin a venda automática 
mediante máquinas preparadas ó efecto. 

Queda expresamente prohibida a venda ambu
lante no mercadillo de carnes, aves e cazas frescas, 
refrixeradas ou conxeladas, pescados e mariscos 
frescos, refrixerados e conxelados, leite certificada 
e leite pasteurizada, queixos frescos, e derivados 
lácteos, pastelería e boleria rechea ou guarnecida, 
pastas alimenticias frescas e recheas, anchoas, afu
mados e outras semiconservas, así como aqueles 
outros productos que conleven risco sanitario polas 
súas especiais características a xuizo das autorida
des competentes. 

Non poderá concederse autorización para a 
venda de productos cuia normativa reguladora así o 
prohiba, puidendo ademáis, as autoridades sanita
rias prohibir a venda de determinados productos 
cando por motivos de saúde pública así o aconsexen. 

Non obstante, permitirase ã ··venda dos produc
tos anteriormente citados cando a xuízo das autori
dades sanitarias competentes se disponía das axei
tadas instalacións frigorificas e os productos esten 
debidamente instalados. 

Artigo 6. Suxeitos da venda 

A venda ambulante poderá ser exercida por 
toda persoa física ou xuridica legalmente constituí
da que se adique profesionalmente á actividade de 
comercio polo miuda e reúna os requisitos estable
cidos na presente ordenanza e demáis normativa 
que fose de aplicación. 

~á!li.])· Requisitos para o exercicio da actividade 
e venda ambulante 

Para o exercicio da venda ambulante, as persoas 
deberán cumpri-los seguintes requisitos (art. 10 do 
D.194/2001): 

1. Ser persoa física (maior de 16 anos) ou persoa 
xurídica que se atope legalmente constituída . 

2. Se o titular procede de países non comunita
rios, deberá estar en posesión dos permisos de resi
dencia e de traballo , ou, de proceder de países non 
comunitarios, da tarxeta de residencia. 

3. Estar inscritos no Rexistro de Comerciantes 
Ambulantes de Galicia e posuir o carné que expen
de a Xunta de Galicia. 

4. Atoparse de alta no epígrafe do IAE, na mo
dalidade de venda ambulante. 
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5. Estar ó día no pagamento das súas obrigas 
coa Facenda Pública e coa Seguridade Social (au
tónomos) , e coas obrigas municipais. 

6. Cumprir todolos requisitos que establezan as 
regulamentacións específicas aplicables ós produc
tos autorizados que teñan á venda. 

7. Estar en posesión do carné sanitario de Mani
pulador de Alimentos, actualizado, cando proceda 
á venda de artigos alimenticios. 

8. Estar en posesión da licencia municipal co
rrespondente para este tipo de venda. Esta licencia 
sinalará o obxecto da venda e deberá manterse, 
para a súa exhibición, en lugar visible e permanen
te. A licencia municipal para o exercicio da venda 
ambulante, estará sometida á comprobación previa 
polo Concello do cumprimento polo peticionario 
dos requisitos legais en vigor polo exercicio do co
mercio, así como do establecido pola regulación do 
producto para o cal está autorizada a venda. 

CAPÍTULO III. 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

DO MERCADILLO 

Artigo 8. Emprazamento 

1. A venda ambulante só queda autorizada nos 
lugares e datas que se determinen por acordo da 
Xunta de Goberno Local, estando suxeita á precep
tiva licencia municipal. 

2. A zona destinada á actividade de venda am
bulante, será o espacio que o interés municipal de
termine en cada momento. 

3. O Concello poderá modifica-lo emprazamento 
do Mercadillo por causa de forza maior, de interese 
xeral ou municipal, unha vez oída a Comisión Pari
taria e de acordo coa Comisión de Vendedores que 
respresente ós mesmos e que se creará especialmen
te para este suposto. En todo caso, o recinto deberá 
reunir as condicións hixiénicas e sanitarias axeita
das á actividade e de doado acceso para vendedores 
e compradores. 

Artigo 9. Periocidade e horario 

Os días de mercado serán tódolos lunes e xoves 
do ano, que non poderán coincidir coas festivida
des. Autorizarasee un único mercado extraordina
rio ó longo do ano a celebrarr o Xoves Santo. Non 
obstante, cando circunstancias de carácter excep
cional así o aconsellen, o Concello poderá autorizar 
un mercado extraordinario máis, previa reunión da 
Comisión Paritaria ó efecto. 

O horario establecido comprende aproximada
mente dende ás 08:00 ás 14:30 horas, no que se pro
cederá a súa retirada. O montaxe dos postos deberá 
efectuarse entre 08:00 e as 09:30 horas, quedando 
prohibida a entrada de calquera vehículo no recin
to do meca do a partires desta hora, salvo días de 
temporal QU forza maior. 

Cada quen limitaráse exclusivamente ó espacio 
que ten destinado. Será o Concello o que dispoña 
dos espacios temporalmente valeiros. 



N' 95 - Jueves 19 mayo 2005 

Artigo 10. Instalacións 

1. Todo mercadillo terá unha dotación de infra
estructura e equipamento que garanta o cumpri
mento das normas sobre sanidade, hixiene e respe
to ó medio urbano e veciñal onde se instala e que, 
polo menos, cumprirá as seguintes esixencias: 

a) O mercadillo deberá instalarse sobre superfi
cie pavimentada. 

b) Dentro da superficie o mercadilJo existirán 
depósitos destinados á recollida de refugallos 
ocasionados pola actividade comercial. 

2. As persoas autorizadas, ó final de cada xorna
da comercial, deberán deixar limpos de refugallos 
os respectivos espacios. 

Artigo 11. Dos postos 

1. A venda autorizaráse en postos de carácter 
desmontable ou instalacións que terán unhas con
dicións axeitadas ás características da licencia. 

2. O posto instalaráse sobor o pintado na vía pú
blica , co número correspondente, de xeito que se 
manteña libre o eixe da rúa existente entre postos. 

3. Os postos no chan terán un vóo máximo de 3 
metros 6 longo da ocupación, que poderán ser ocu
pados por mecadurías. Para protexerse das incJe
mencias metereolóxicas, poderá ampliarse o v60 
sen que moleste 6s demáis comeciantes, que non 
poderán ser ocupados con xénero algún. A altura 
dos voladizos será de un mínimo de 1,90 . 

4. A mercadujría atoparáse sempre dentro da 
superficie do posto , q\tedando terminantemente 
prohibido o acopio da mesma en envases QU emba
laxes fóra do posto. 

5. En todo caso, o vendedor extremará a limpeza 
na zona de venda. 

6. Queda expresamente prohibido a exposición 
demercadurías no chan, debendo estar en mesas 
para garantir unhas condicións mínimas de hixiene 
e sanidade, ou ben directamente nas cestas. 

Artigo 12. Competencia 

A organización, intervención e inspección do 
mercadillo, corresponde ó Alcalde ou Concelleiro 
responsable, sen perxuicio das competencias co
rrespondentes ó Administrador, ou Servicios Muni
cipais de Sanidade, Policía e Tráfico. 

Artigo 13. Da venda 

Os vendedores ambulantes deberán cumprir no 
exercicio da súa actividade coa normativa vixente 
na materia de exercicio do comercio e da disciplina 
do mercado; deberán observar as normas de com
petencia leal e usos mercantís, e responderán de 
que os productos obxecto de venda cumpran as 
condicións e requisitos esixidos pola normativa que 
os regula, tanto en materia sanitaria como no refe
rente á súa presentación, etiquetaxe e demáis que 
se establezan nélas. 

Os productos atoparánse debidamene etiqueta
dos e marcados co prezo correspondente. 
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Art. 14. Dos productos 

1. Os postos que exp en dan artigos de peso ou 
medida, deberán dispoñer de cantos instrumentos 
sexan necesarios para pesar ou medi-los productos, 
debendo estar correctamente etiqueta dos e marca
dos co prezo correspondente. Os artigos de uso ali
mentario deberán situarse a unha distancia do 
chan non inferior a 60 cm. 

2. Os artigos á venda deberán cumpri-lo estable
cido en materia de sanidade e hixiene. 

3. A venda de productos perecedeiros, adecuará
se en todo momento As condicións e esixencias hi
xiénico-sanitarias vixentes. En caso de infracción a 
tales leis ou normas, detectadas polos axentes sani
tarios establecerAnse as oportunas sancións pola 
administración competente. 

4. A autoridade municipal poderá decomisar os 
que non cumprisen tales condicións e, baixo a con
sideración de falta moi grave, abrir o oportuno ex
pediente sancionador ó responsable da venda. Nos 
supostos en que sexa previsible o decomiso dos 
productos, poderase proceder á intervención caute
lar dos mesmos. 

Artigo 15. Obrigas dos vendedores 

Son obrigas dos vendedores autorizados : 
a) Abona-lo prezo público que fixe a ordenanza 

reguladora por ocupacón da vía pública. 
b) Manter aberto ó publico o posto, debidamen

te atendido e abastecido. 
c) Acata-las normas que estableza o Concello 

para o bo funcionamento do mercado. 
d) Realizar ó final da xornada a limpeza dos es

pacios ocupados. 
e) En xeral, cumprir tódalas condicións estable

cidas nesta Ordenanza e demáis disposicións 
legais vixentes que sexan de aplicación. 

f) Os postos desmontables deberán instalarse 
ocupando o posto asignado e sen sobrepasa
los límites do espacio asignado, non pai den
do situarse nos accesos a locais comerciais ou 
impedindo a vista dos seus escaparates e ex
posicións. 

g) Os vendedores ambulantes veñen obrigados a 
manter limpo e en debidas condicións o espa
cio que lle fora asignado, recollendo todolos 
refugallos e embalaxes, debidamente ama
rrados ou depositados nos colectores para fa
cilita-la ulterior recollida de lixos, 

h) Queda prohibida a utilización de megafonía 
para anuncia-la venda de productos. 

CAPÍTULO IV. 
DAS LICENCIAS 

Artigo 16. Licencia municipal 

1. Para poder exercer-la venda ambulante neste 
Concello, será preciso posuir a correspondente li
cencia municipal , que será individual , persoal e in
transferible. A actividade debe exercerse persoal
mente polo seu titular, sen perxuízo dos traballa-
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dores dél dependentes que con arranxo á lexisla
ción laboral vixente poidan contratar. 

2. Concederánse pola Xunta de Goberno Local, 
previa comprobación dos requisitos legalmente es
tablecidos. 

3. O Concello expedirá unhas licencias que con
teñan a indicación precisa do lugar de situación no 
mercadillo do titular, así como os artigos e produc
tos autorizados e o nome e número da licencia mu
nicipal do vendedor titular. 

4. Esta licencia deberá exhibirse obrigatoria
mente e durante o tempo que dure o mercadillo, 
nun lugar ben visible do posto ou, no seu caso, 
estar sempre a disposición da autoridade compe
tente que a poida solicitar. 

5. A licencia terá unha validez por un ano, pui
dendo ser obxecto de renovación previa solicitude 
do interesado por períodos sucesivos de anos natu
rais, previa presentación da documentación orixi
nal esixida polo Concello, e sempre que non exista 
denuncia da mesma por calquera das partes. 

6. En caso de adxudicación dun posto a persoa 
xurídica, tal concesión consideraráse sen efecto 6 
cambio e administrador ou socio da mesma. 

7. Os titulares de autorización para o exercicio 
da venda ambulante do Concello de Bueu deberán 
ter suscrito seguro de responsabilidade civil. 

Artigo 17. Réxime de solicitude da licencia 

1. A licencia para o exercicio da actividade, 
deberá ser solicitada polo interesado ou repre
sentante debidamente autorizado, en impreso 
normalizado que iigura como Anexo I da presente 
Ordenanza, que se entregará no Concello, ónde 
necesariamente deberá constar: 

a) Nome e apelidos ou denominación social, do
micilio e DNI/NIF do titular da autorización, 
pasaporte ou tarxeta de residencia para cida
dáns comunitarios, ou permiso de residencia 
e traballo para os non comunitarios. 

b) Enderezo para os efectos de notificacións 
cando non coincida co seu domicilio habi
tual, ou domicilio social da sociedade. 

c) Modalidade de venda ambulante que se auto
riza. 

d) Determinación dos artigos que poden ser ob
xecto de comercialización, especificando as 
condicións particulares de hixiene e seguri
dade especialmente necesarias para o caso. 

e) Determinación dos lugares e dimensións, asi 
como os días, horario e frecuencia para os que 
se autoriza o exercicio da venda ambulante. 

f) Determinación do número de persoas habili
tadas para a venda baixo a dependencia do 
titular da autorización. 

g) Referencia á obriga de coñecer e cumprir a 
normativa xeral de ordenación do comercio, 
a disciplina do mercado e a protección do 
consumidor. 

h) Condicións particulares ás que, no seu caso, 
quede suxeito o titular da autorización. 

i) Período de vixencia da autorización. 
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il Número da tarxeta acreditativa da inscrip
ción no Rexistro de Comerciantes Ambulan
tes de Galicia. 

k) Número de metros liñais da ocupación. 
2. Unha vez recibida comunicación favorable á 

solicitude de licencia, como trámite previo ó outor
gamento da licencia, os solicitantes, co fin de obter 
ésta, deberán presentar, no prazo de 15 días hábi
les, a seguinte documentación (presentaránse os do
cumentos orixinais para a compulsa no Concello): 

a) Fotocopia da tarxeta acreditativa de inscrip
ción no Rexistro de Comerciantes Ambulan
tes de Galicia, debidamente actualizada. 

b) Fotocopia do DNI/CIF e NIF. No caso de que 
o solicitante sexa estranxeiro, deberá acom
pañar fotocopia do pasaporte e do permiso 
de residencia e traballo ou da tarxeta de resi
dencia en vigor, segundo se trate de estran
xeiros de países non comunitarios ou comu
nitarios, respectivamente. 

c) Alta no eplgrafe correspondente do Imposto 
de Actividades Económicas. 

d) Fotocopia do último recibo do Seguro Autó
nomo orixinal ou alta no mesmo. 

e) Se a licencia afecta á venda de productos ali
mentarios, deberá achegar fotocopia do 
carné de manipulador de alimentos en vigor. 

f) Declaración xurada na que o solicitante ma
nifeste coñece-las normas ás que debe axus
tarse a súa actividade, e o seu compromiso a 
observalas. 

g) Certificado de atoparse ó corrente de pago 
nas obrigas tributarias co Concello e da Se
guridade Social, ou xustificante que acredite 
o aprazamento do pago. Sen perxuízo do dis
posto na Lei 30/92, poderáse reclamar ó soli
citante calquera información ou documenta
ción adicional que se considere necesaria, co 
fin de verifica-los datos aportados polo inte
resado. 

h) Copias compulsadas dos contratos de traba
llo que acrediten a relación laboral das peso
as que vaian desenrolar a actividade no nome 
do titular, cando éste sexa persoa xurídica. 

i) Documentación acreditativa da constitución 
legal e inscripción no oportuno Rexistro 
Mercantil, para o suposto de que se trate 
dunha pesoa xurldica. 

j) Copia compulsada da póliza de responsabili
dade civil suscrita a efectos dos posibles 
danos e accidentes que se puideran derivar 
do exercicio da actividade. 

Artigo 18. Contido da licencia 

1. O Concello expedirá as licencias en documen
to normalizado, no que se fará constar: 

• Identificación do titular e, de se-lo caso, da per
soa autorizada que vaia desenvolve-Ia activida
de en substitución do titular (fotografía carnet, 
domicilio, nome e apelidos e DNI ou CIF). 

* Localización precisa do posto coa súa corres
pondente identificación numérica e superfi
cie asignada. 



N2 95 - Jueves 19 mayo 2005 

* Data da licencia municipal e de caducidade. 
* Productos autorizados para a venda. 
* Epigrafe I.A.E. 
* Número outorgado ó titular no Rexistro Mu

nicipal de Comerciais Ambulantes. 
* Nas costas levará un resúmo das ei cuns tan

das máis importantes deste ordenamento, es
pecialmente o capítulo de faltas e sancións. 

A licencia, orixinal ou copia, co carimbo do 
Concello, deberá ser exhibida polo comerciante du
rante o exercicio da actividade, colocada no posto 
en lugar perfectamente visible. 

Artigo 19. Validez da licencia 

As licencias serán personais e intransferibles, e 
terán unha duración dun ano natural , prorrogable, 
salvo renuncia expresa do titular. 

A renovación da licencia produciráse anualmen
te, de xeito automático, previo requerimento polo 
Concello da documentación necesaria, sempre que 
se presente a acreditación de estar ó dia no paga
mento das súas obrigas coa Seguridade Social e coa 
Facenda Pública, así como a acredcitac6n de estar 
inscrito no Rexistro de Comerciantes Ambulantes 
de Galicia e a acreditación das demáis circunstan
cias esixidas. 

CAPÍTULO V. 
REXISTRO MUNICIPAL DE VENDEDORES 

AMBULANTES 

Artigo 20. Rexistro Municipal de Vendedores 
Ambulantes 

1. Créase o Rexistro Público Municipal de Ven
dedores Ambulantes , que será xestionado polo 
Concello , e a inscripción néste será consecuencia 
inmediata de concesión á licencia municipal co
rrespondente para o exercicio da actividade. 

2. A inscripción dos titulares de licencias muni
cipais de venda ambulante vixente, ó tempo de 
posta en funcionamento deste servicio, faráse de 
oficio pola autoridade municipal, sen que sexa pre
cisa a solicitude formalizada por aquéles; nembar
gantes estarán obrigados a comunicar e acredita
los datos que se lles requiran para a efectiva ins
cripción no rexistro. 

3. Realizada a inscripción, expediráselle ó co
merciante inscrito un carné profesional de vende
dor ambulante, cunha vixencia dun ano, renovable 
automaticamente. 

4. O contido do carné profesional deberá ser: 
a) Identificación do titular. 
b) Período de vixencia 
c) Descripción literal do epígrafe fiscal no que 

figura dado de alta 
d) Número de rexistro e carimbo da dependen

cia municipal correspondente 
e) Fotografia do titular 
5, No caso de non renovación do carné da Xunta 

ou de perda xustificada da licencia, o vendedor 
terá a obriga de entrega-lo carné municipal. 

BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA 79 

6. Este carné será renovable ano a ano, de xeito 
automático; para elo o Concello estampará o seu 
carimbo no mesmo. 

7. Neste rexistro tamén se incluirá un apartado 
referente ás solicitudes en lista de espera. 

tm\ A_<:.Ç l'!..~~:i.?E _~ li~~nÇ!i a§. fa~áse por estricto 
orire" de preferencia según a vecindade (Bueu, Mo-
rrazo, Ponteve dra, resto) . ~ 

- O~ro-; criterios~ - - -
a) A~Ración por zonas dos artigos de venda 

do mesmo ramo. '-
b) Renda 

c) Àntiguedade, €' 
CAPÍTULO VI. 

COMISIÓN PARITARIA PARA O COMERCIO 
AMBULANTE 

Artigo 21. Creación 

Créase a Comisión Paritaria para o comercio 
ambulante como órgano consultivo encargado do 
seguimento e control desta modalidade de exercicio 
do comercio, A tal efecto, deberá ser oída nos se
guintes supostos: 

a) Na modificación das taxas municipais e ca
lendarios que afecten á venda ambulante 

b) No establecemento do número máximo de 
postos a ubicar no mercadillo e as licencias 
correspondentes. 

c) En todos aqueles casos que regulamentaria
mente se lle atribúan. 

Artigo 22. Composición 

A Comisión estará integrada por representantes 
do Concello, das Asociacións de Vendedores Ambu
lantes, Asociación de Comerciantes, e por represen
tantes das Asociacións de Consumidores e Usua
rios, de existir, e estará composta polo mesmo nú
mero de representantes por cada organización ou 
organismo. 

Artigo 23. Funcionamento 

As reunións da Comisión serán convocadas sem
pre polo Alcalde ou Concelleiro Delegado, previa 
comunicación por escrito ós membros da mesma 
cun minima de 48 horas de antelación. As Asocia
cións poderán solicitar do Alcalde a convocatoria 
de reunión, que deberá facerse efectiva nun prazo 
máximo de un meses. 

CAPÍTULO VII. 
RÉXIME SANCIONADOR 

Artigo 20. Infraccións e sancións 

Constitúen infraccións as conductas tipificadas 
como tales neste artigo: 

1. O incumprimento das normas establecidas na 
presente ordenanza, así como as determinadas na 
normativa de aplicación, dará lugar á incoación do 
correspondente procedemento sancionador, que po
derá iniciarse de oficio ou por denuncia. As faltas 
clasificaránse como leves, graves ou moi graves. 
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2. Serán faltas leves: 
* Producir ruídos, berros ou música, infrinxin

do a normativa vixente. 
* A falta de ornato ou limpeza das instalacións 

e na zona do posto. 
* Aumenta-la superficie do posto ocupando os 

pasillos, ou non garda-la distancia establedi
da entre postos. 

* Non deixar limpo e recollido o lugar onde es
tivo instalado. 

3. Serán faltas graves: 
'" A reiteración por tres veces de faltas leves no 

periodo dun ano. 
* A venda de productos distintos ós autoriza

dos na licencia. 
* A desobediencia de atende-las normas de 

orde e indicacións do Concello. 
4. Serán faltas moi graves 
* A reiteración por tres veces de faltas graves 

nun ano. 
'" Non estar inscrito no Rexistro de Comercian

tes de Galicia. 
* Non estar inscrito no Imposto de Actividades 

Económicas ou non estar 6 día no pagamento 
das obrigas tributarias respecto da activida
de que se exerza. 

* Non estar dado de alta no réxime correspon
dente da Seguridade Social. 

• A venda de productos non autorizados pola 
licencia. 

• A venda de productos en mal estado que poi
dan causar dano para a saúde. 

* - D-exercicio da actividade por persoa diferen
te da autorizada ou do seu suplente. 

'" A instalación dos postos sen licencia. 
* A negativa ou resistencia a suministrar datos 

ou facilitar a información requerida polas 
autoridades competente ou polos seus axen
tes para o cumprimento das funcións de in
formación, tramitación e execución que lle 
corresponden, así como o suministro de in
formación exacta ou documentación falsa. 

5. A aquelas infraccións da presente ordenanza 
que sexan concordantes coas establecidas na Lei 
26/1984, do 19 de xullo, xeral para a defensa dos 
consumidores e usuarios, seránlles de aplicación o ré
xime de infraccións e sancións previsto no devandito 
texto legal , así como nas normas que o desenvolven. 

6. Sen perxuízo da correspondente sanción será 
causa suficiente para a revocación da licencia, a 
comisión, entre outras, das seguintes faltas: 

• Venta de productos non autorizados. 
* Discusións ou altercados con perturbación 

da orde. 
• Transmisibilidade da licencia. 
• A non ocupación do posto asignado durante 

período de tres meses sen causa xustificada. 
• A falta de pago das taxas municipais. 

Artigo 25 . Sancións 

As sancións que se aplicarán, serán, sen perxuízo 
do disposto no apartado 5' do art. 24, as que seguen: 
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1. Por faltas leves, multas de 10 a 30 euros 
2. Por faltas graves, multas de 30 a 60 euros 
3. Por faltas moi graves: 

* Multas de 60 a 90 euros. 
* Revogación da licencia, mesmo coa posibi
lidade de chegar a comisa-la mercaduría nos 
casos de venda de productos non autorizados 
e nos casos legalmente establecidos. 

4. Correspóndelle ó Sr. Alcalde a imposición de 
multas e demáis sancións. 

Artigo 26. Procedemento 

Para a determinación das infraccións e a imposi
ción das sancións previstas nesta ordenanza, será de 
aplicación o procedemento administrativo sanciona
dor regulado polo Real Decreto 1398/93, do 4 de agos
to, polo que se aproba o Regulamento do procedemen
to para o exercicio da potestade sancionadora con ca
rácter xeral; a Lei 30/92, de 26 de novembro, 
reguladora do réxime xurídico das administracións 
públicas de procedemento administrativo común, e 
demáis normas concordantes. Asimesmo estarase ó 
disposto no RD 1945/1983 polo que se regulan infrac
cións e sancións en materia do defensa do consumidor 
en relación coa Disposición Final 1 'da Lei 12/1984. 

Disposición adicional 

Para o non previsto na presente ordenanza, estará
se ó previsto no R.D.1.010/85, polo que se aprobado 5 
de xuño, D. 194/01, do 26 de xullo, de Ordenación da 
Venda Ambulante Lei 7/93, do 15 de xaneiro, de Orde
nación do Comercio Minorista, Lei 10/98, do 20 de 
xullo, deGrdenación do Comercio Interior de Galicia, 
Lei 86/84, R.D. 1.945/83, Lei 12/84, e demáis normati
va de aplicación na materia. 

Disposición derrogatoria 

Queda derrogado o Regulamento de venda am
bulante dentro do térmo municipal de Bueu. 

En Bueu, 5 de maio de 2005.-A Alcaldesa-Pre
sidenta, Elena Estévez Freire. 2005004260 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMUNIDAD DE REGANTES 

VICAS-BALLOTE 

Convocatoria de Junta Universal 

Día: Jueves 2 de junio de 2005. 

Lugar: Local Comunidad Montes Combarro. 

Hora: 20.30 horas. 
Se convoca a todos los comuneras para la asis

tencia a la Junta Universal el día y hora indicados 
en el margen superior, con el siguiente: 

Orden del día 

* Lectura y, en su caso, aprobación del acta 
fundacional de la Junta General. 

* Examen y, en su caso, aprobación de los Es-
tatutos. 2005004488 


