REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE VENDA
AMBULANTE NO CONCELLO DE AMES
CAPITULO I DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1- Obxecto da ORDENANZA
A presente ordenanza ten por obxecto a regulación da venda ambulante que se
desenvolve no Concello de Ames, e que se caracteriza por realizarse fora dun
establecemento comercial permanente deste concello, nos lugares
debidamente acreditados.
Artigo 2- Marco normativo.
A venda ambulante rexerase polo disposto na presente ordenanza, de acordo
coa normativa vixente contida esencialmente no Decreto 194/2001 do 26 de
xullo de ordenación da venda ambulante ( DOG 161 de 21 de agosto), máis
polo decreto 171/2002 do 25 de abril, LO 2/1996 do 15 de xaneiro, Lei 7/1996
do 15 de xaneiro, Lei 10/1998 do 20 de Xullo reguladora do comercio interior de
Galicia, e o disposto no RD 1010/1985 de 5 de xuño.
Artigo 3- Concepto.
Considerarase venda ambulante, para os efectos da presente ordenanza, a
realizada por comerciantes, persoas físicas ou xurídicas, fóra dun
establecemento comercial permanente, que desenvolvan a actividade de forma
habitual, periódica ou ocasional, nos lugares debidamente autorizados, en
instalacións desmontables, ou transportables incluídos os camións-tenda.
Artigo 4- Modalidades de Venda Ambulante.
A venda ambulante realizarase baixo as seguintes modalidades:
A) A venda ambulante en mercados periódicos: situados nos lugares
determinados polo concello, con unha periodicidade habitual establecida. Dento
deste apartado, están encadradas, entre outras, as realizadas en feiras e
mercadillos.
B) A venda ambulante en postos instalados na vías públicas, autorizadas para
un número de postos, situacións e períodos determinados e que pode ser
autorizada con caracter excepcional.

C) A venda ambulante en mercadillos ocasionais, que teñan lugar con motivo
de feiras, festas ou acontecementos populares.
D) A venda ambulante en camión ou vehículo-tenda, que terá lugar en zonas e
lugares que o concello autorice.
Artigo 5- Suxeitos da venda.
A venda ambulante pode ser exercida por toda persoa física ou xurídica
adicada profesionalmente a actividade de comercio polo miúdo, que reúna os
requisitos establecidos na presente ordenanza reguladora e demais normativa
que fose de aplicación.
A venda de productos agrícolas de temporada pode ser exercida por persoas
física, aínda no caso de que non se dediquen profesionalmente a actividade de
comercio polo miúdo, sempre que reúnan os demais requisitos que para este
tipo de actividade se establecen nesta ordenanza.
Artigo 6- Requisitos para o exercicio da actividade de venda ambulante.
Para o exercicio da venda ambulante as persoas deberan cumprir os seguintes
requisitos:
1- Ser persoa física ou xurídica, e exercer a actividade de venda ambulante.
2- Estar dada de alta no correspondente epígrafe do I.A.E, e o corrente nas
tasas municipais.
3- Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade social.
4- Estar inscritos no Rexistro de Comerciantes Ambulantes de Galicia (
regulado polo Decreto 194/2001 do 26 de xullo, de Ordenación da Venda
Ambulante), e estar en posesión do correspondente documento acreditativo.
5- Ter contratada unha póliza de seguro de responsabilidade civil que cubra os
riscos que puideran derivarse do exercicio da actividade.
6- Cumprir tódolos requisitos que establezan as regulamentacións específicas
aplicables ós productos obxecto da venda.
7- Gozar do oportuno permiso de residencia e permiso traballo, en caso de non
posuír nacionalidade española, conforme a normativa vixente na materia. No
caso de traballadores comunitarios deberán estar en posesión da tarxeta de
residencia.
8- Estar en posesión da correspondente autorización municipal para este tipo
de venta.

9- Estar en posesión do carné de manipulador de alimentos, actualizado, nos
casos que proceda a venda de productos alimenticios.
10- Os vendedores ambulantes deberán cumprir no exercicio da súa
actividade, a obriga de coñecer e cumprir a normativa xeral de ordenación do
comercio, disciplina de mercado e protección do consumidor, e cumprir as
condicións e requisitos esixidos pola normativa reguladora dos productos que
sexan obxecto da venda.
11- Estar debidamente autorizado como comerciante ambulante ( quen exerza
o comercio ambulante, deberá ter expostos os seus datos de identificación e
domicilio de modo que resulten facilmente visibles cara o público).
12- As instalacións e maquinaria que se empreguen para os postos de venda,
terán que ser desmontables, transportables ou realizarse en camións ou
vehículos tenda, e reunir en todos os casos, as debidas condicións de
seguridade, salubridade, limpeza e presentación, podendo o concello ordenar a
retirada das instalacións ou maquinaria que non reúnan as devanditas
características.

CAPITULO II COMPETENCIAS MUNICIPAIS.
Artigo 7- Corresponde ó concello de Ames dentro do seu termo municipal.
1º- Conceder autorización para o exercicio da venda ambulante dentro do
termo municipal. A concesión da autorización municipal para o exercicio da
venda ambulante estará sometida á comprobación previa por parte do concello,
do cumprimento por parte do solicitante, dos requisitos legais en vigor para o
exercicio do comercio; así como do establecido pola regulación do producto
para o que se autoriza a venda.
2º- O concello pode revogar ou anular a autorización concedida cando se
incumpran as causas que motivaron a concesión, ou se acredite o
incumprimento de calquera das condicións da autorización.
3º- Fixar as taxas para o exercicio da actividade no dominio público municipal,
na correspondente ordenanza fiscal.
4º- Establecer a ubicación, datas e horarios de celebración de mercadillos e
feiras ata a súa modificación ou suspensión.
5º- Determinar os artigos ou productos dos que se autoriza a venda nos
mercadillos do termo municipal, de conformidade coa normativa específica que
regula a comercialización de cada grupo de productos ou artigos, e as

prohibicións específicas contidas na Lei 10/1998, de 20 de xullo, do Comercio
Interior de Galicia.
6º- Establecer as condicións necesarias para o normal desenvolvemento do
tránsito de vehículos e peatóns, indicando as vías de circulación e os espazos
de aparcamento, carga e descarga.
7º- Establecer as condicións de vixilancia e control do normal desenvolvemento
da feira ou mercadiño.
8º- Impoñer as sancións correspondentes ás conductas constitutivas de
infracción.
CAPITULO III RÉXIME XERAL DA AUTORIZACIÓN.
Artigo 8- Autorización Municipal.
É o carne de venda ambulante o que autoriza o exercicio da venda no concello
de Ames, e será persoal e intransferible. Terá vixencia de 1 ano, en réxime
ordinario. O concello poderá conceder autorización provisional para exercer a
venda ambulante nos supostos en que pola súa natureza ou situación especial
da persoa que exerza a venda, se así o considera oportuno, sen prexuízo do
réxime xeral de autorización e demais normativas legais.
A autorización e persoal e intransferible, habilitará ó exercicio da venda
ambulante o seu titular, pudendo actuar no seu nome o seu cónxuxe ou parella
de feito, descendentes maiores de 16 anos, ascendentes, e persoas vinculadas
mediante contratación laboral ( ata un máximo de dous autorizados por
contrato laboral )
A cada titular seralle concedido un so posto de venda, e implicará o seu titular
as obrigas que seguen:
- Ter visible a autorización formalizada polo concello.
- Respetar os horarios de mercadiño no que esté autorizado.
- Acudir o mercadillo con asiduidade mantendo o posto con actividade,
comunicando ó concello a súa ausencia temporal debidamente xustificada;
mantendo as debidas condicións de hixiene e presentación sanitarias.
- Cumprir as condicións impostas na autorización relativas ó posto e ós
productos obxecto da autorización.
- Manter o decoro e as boas formas coa clientela e cos axentes da autoridade
encargados do control e vixilancia do mercadillo.

- Depositar os residuos xerados pola actividade nos colectores habilitados polo
concello o remate da súa actividade.
Artigo 9- Solicitudes.
A autorización para o exercicio da actividade deberá ser solicitada polo
interesado ou representante debidamente autorizado, en impreso normalizado
que será facilitado polo concello, e no que se fará constar:
A- Nome e apelidos ou denominación social, enderezo a efectos de
notificación, número do D.N.I. ou N.I.F; para estranxeiros número de
identificación ( do pasaporte en vigor ). Faranse constar os mesmos datos
cando a solicitude sexa formulada por representante autorizado.
B- Mercadiño no que se pretende exercer a actividade.
C- Mercadoría que se pretende sexa obxecto da venda co seu epígrafe
correspondente.
D- Dimensións do espazo que se pretende ocupar e que tipo de instalación
pretende introducir no recinto do mercadiño.
E- Modalidade de venda ambulante
F- Determinación das persoas habilitadas
G- O impreso estará firmado polo solicitante.
Ó ingreso de solicitude, acompañarase a seguinte documentación.
1- Copia de alta no IAE que corresponda a actividade para a que se solicita
autorización.
2- Copia da alta e do último recibo da seguridade social. Se é empregado copia
do último TC2.
3- Copia do documento acreditativo de estar dado de alta no Rexistro de
Vendedores Ambulantes da Xunta de Galicia.
4- Copia da póliza de responsabilidade civil, subscrita e en vigor polo período
que se solicita a autorización de venda ambulante no Concello de Ames.
Artigo 10- Outorgamento de autorización municipal.
Aquelas solicitudes que non sexan admitidas e cumpran cos requisitos
esixidos, pasarán a formar parte dunha lista de espera. Unha vez recibida a
comunicación favorable, os solicitantes deberán remitir, cun prazo de quince
días hábiles, a seguinte documentación orixinal ou copia compulsada.

1- Copia do DNI. No caso de que o solicitante sexa estranxeiro deberá
acompañar fotocopia do pasaporte, en vigor.
2- No caso de solicitantes estranxeiros copia do permiso de traballo e permiso
de residencia, se o solicitante e dun país comunitario copia da tarxeta de
residencia.
3- Dúas fotografías tamaño cané.
4- Compromiso expreso, que debera constar así na solicitude, no que se
exprese que a persoa que vai exercer a actividade, será o titular da
autorización, e declara que coñece as normas as que deberá axustarse a súa
actividade no caso de ser autorizada. Do mesmo xeito deberá incluír, o nome
da persoa ou persoas que ocasionalmente poidan sustituila no exercicio da
actividade, segundo o que se expresa no artigo 8 da presente ordenanza.
5- Se a autorización afecta a venda de productos alimenticios, deberá achegar
fotocopia do carné de manipulador de alimentos, en vigor.
6- Estar en posesión do seguro de responsabilidade civil que garanta a
cobertura de calquera clase de risco que pola maquinaria ou instalacións poida
orixinar.
7- Pago de taxas municipais polo exercicio de venda no dominio público
municipal, correspondente ó exercicio polo que se solicita a autorización.
8- Das persoas autorizadas, acompañarase o xustificante da relación familiar
que sexa, e a documentación que se relaciona nos puntos 1,2, e 3 do presente
artigo.
9- No caso de non presentar a documentación no prazo concedido, sen
xustificación algunha, o concello entendera que desiste da súa petición.
Artigo 11- Contido da autorización.
O Concello de Ames expedirá as autorizacións en documento normalizado, no
que fará constar os datos esixidos polo artigo 14 do decreto 194/2001:
1- Identidade do titular, con nome completo, nº DNI e fotografía.
2- Prazo de vixencia da autorización.
3- Modalidade de comercio ambulante autorizado.
4- Dimensións do posto a instalar e nº de emprazamento no recinto do
mercadiño.

5- Persoas autorizadas a venda se fose o caso.
6- Mercadorías que serán obxecto da venda ambulante.
Artigo 12- Renovación da autorización.
- A renovación de autorización realizarase entre o 1 e o 31 de decembro de
cada ano.
- Cada cinco anos renovarase o carné de vendedor ambulante, esixindo en
cada caso se fose necesario, a documentación oportuna. Anualmente terá que
acreditar, estar de alta na seguridade social, ter subscrito o seguro de
responsabilidade civil e aboar as taxas municipais correspondentes.
Artigo 13- Extinción da autorización municipal.
1- Sen perxuicio do disposto noutros preceptos desta ordenanza, a autorización
extinguirase:
A) Trancurrido o prazo polo que se otorgarón, sen solicitar a renovación, ou sen
pagar as taxas municipais correspondentes, dentro do prazo establecido ó
efecto.
B) Renuncia expresa por escrito do titular.
C) Causas de interese público sobrevidas antes do remate do prazo polo que
se outorgou a autorización.
D) Subarrendo ou cesión do posto a un terceiro.
E) Morte do titular.
F) Perda de algún dos requisitos establecidos no seu outorgamento.
G) Non asistir a tres mercadillos seguidos ou seis alternos, ó longo da vixencia
da autorización, salvo causa xustificada que deberá por en coñecemento do
concello, quedando ó criterio do órgano que outorgou a autorización.
H) Falta de pago das sancións municipais impostas polo concello, xulgado ou
calquera órgano da administración con competencias en materia relativa a
comercio interior.
I) Cometer algunha das infraccións contidas nesta ordenanza, tipificadas como
infracción grave ou moi grave, ou reincidir na infracción.
2- Salvo nos supostos de extinción polo transcurso do prazo, que operará
automaticamente, os expedientes de extinción poderán iniciarse de oficio ou a
instancia de parte, correspondendo a súa resolución ó alcalde presidente ou

concelleiro no que delegue. Todo expediente de extinción será sometido a
tramite de audiencia.
3- As autorizacións quedarán sen efecto e poderán ser revocadas cando se
incumpran as condicións con que foron outorgadas.
CAPITULO IV RÉXIME SANCIONADOR.
Artigo 14- Infraccións.
1- As infraccións e sancións relatadas na normativa referida no artigo 17 do
decreto 194/2001, serán tramitadas polos procedementos nela contidos.
2- Constitúen infraccións a presente ordenanza as seguintes conductas, que se
clasificarán en leves, graves e moi graves.
A) Serán faltas leves:
- Producir ruídos, berros ou música, que incumpran a ordenanza de ruídos e
vibracións.
- A falta de ornato ou limpeza das instalacións e da súa zona circundante, e
non depositar o lixo nos colectores instalados no perímetro do mercadiño.
- Instalar o posto fora do lugar sinalado para tal fin, sempre e cando non
perxudique a un terceiro nin altere o normal desenvolvemento do mercadiño.
- Non respetar os horarios establecidos polo concello para o mercadiño.
- Non ter á vista a autorización municipal de venda ambulante en vigor.
B) Serán faltas graves:
- A reiteración por dúas faltas leves.
- Non cumprir as normas de seguridade.
- A venda de productos distintos dos autorizados.
- Non acreditar mediante factura ou autorización correspondente, a
procedencia de mercadoría.
- A desobediencia das instrucción particulares de bo goberno, transmitidas
polos axentes da autoridade, ou incumprir as normas de orde e indicacións da
Policía Municipal.
- Non reunir algún dos requisitos para o exercicio da venda ambulante.

C) Serán faltas moi graves:
- A reiteración por dúas veces de faltas graves.
- O exercicio da actividade por persoa diferente da autorizada ou do seu
suplente.
- A información e publicidade que induza a engano ou confusión.
- A negativa ou resistencia a subministrar datos ou facilitar a información
requirida polas autoridades competentes, así como o subministro de
información inexacta ou documentación falsa.
- A venda de productos non autorizados.
- A instalación de postos sen autorización ou fora de recinto acoutado para o
mercadiño.
- Causar perxuízo a terceiro pola instalación do posto ou alterando o normal
desenvolvemento do mercadiño.
Artigo 15- Sancións.
Aplicaranse as sancións por infraccións da presente ordenanza:
1- Por faltas leves multa de 1 a 30 euros.
2- Por faltas graves multa de 30,01 a 100 euros.
3- Por faltas moi graves:
- Multa de 100,01 a 300 euros.
- Suspensión ou revogación da autorización.
- Decomiso da mercadoría nos casos de venda de productos non autorizados.
- Corresponde ó señor alcalde/presidente ou concelleiro no que delegue, a
imposición de multas e demais sancións.
Artigo 16- Medidas cautelares.
En todos os casos de suposta infracción establecidos nos artigos anteriores
poderase, ó tempo de apreciarse a súa comisión, reter cautelarmente a
autorización de venda ambulante, en tanto se tramite o expediente
correspondente e se resolva definitivamente a sanción a aplicar. A retención
cautelar significara a prohibición de exercer a actividade comercial, e o tempo
de retención cautelar será reducido do que, se é o caso, se fixe na sanción.

Artigo 17- Reincidencia.
Producirase reincidencia cando no transcurso de un ano o suxeito cometa máis
de unha infracción da mesma natureza, e feitos sancionados en resolución
administrativa firme. A reincidencia así apreciada, poderá dar lugar ademais da
sanción económica, a retirada definitiva da autorización de venda ambulante no
termo municipal.
Artigo 18- Procedemento.
Para a determinación das infraccións e a imposición das sancións previstas
nesta ordenanza, será de aplicación o RD 1398/1993 de 4 de agosto, polo que
se aproba o regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora; a Lei 30/1992 de 26 de novembro, reguladora do réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e
demais normas concordantes.
CAPITULO V CONDICIÓNS ESPECIFICAS DOS MERCADIÑOS DE AMES.
O mercadiño de Ames, vense celebrando nas rúas Entrerrios e Ameneiral do
núcleo de Bertamirás. Dentro do mencionado perímetro, o concello instalará
colectores para depositar o lixo ocasionado pola actividade comercial.
Os postos de venda instalaranse coidando de non facelo nos accesos os
edificios, entradas a establecementos comerciais ou industriais, tapando de
forma notoria os escaparates ou exposicións, ou de xeito que dificulten os
accesos a circulación peonil.
Datas: Os sábados de cada semana durante todo o ano.
Horarios:
A) Descarga e instalación:
- Verán: De 15:30 a 16:30 horas.
- Inverno: De 15:30 a 16:30 horas.
B) Actividade Comercial.
- Verán: De 16.40 a 20.30 horas.
- Inverno: De 16.40 a 19.30 horas.
Considerarase horario de verán e inverno segundo o cambio horario a nivel
estatal.

Vendedores: Poderán execer a actividade todos os comerciantes e productores
apícolas que posuan a correspondente autorización municipal, nas condicións
nela recollidas.
Postos:
- Dimensións máximas: 8 x 2 metros
- A estructura debe ser metálica, facilmente desmontable e transportable,
cunha cobertura de lona ou toldo impermeable no caso de que fose necesario.
- Debe ter unha altura mínima a contar dende o chan de 0,60m.
- Debe ter un receptáculo dentro do posto que poderá ser unha bolsa de lixo,
para verter os residuos xerados pola actividade, para transportar ó finalizar o
mercadiño, no colector municipal.
- Os postos deberán reunir boas condicións de hixiene e aseo.
Productos: Os artigos autorizados para a venda nos postos ambulantes son:
1- Alimentación: Froitas, hortalizas e verduras, patacas, queixos do pais e
curados, ovos, embutidos, carnes curadas, productos do forno ( pan, doces,
biscoitos, empanadas, etc..) e churros.
2- Xeral: Textil e calzado.
3- Artesanía, bixutería, coiro, artigos de 2ª man.
4- De tempada: arbores frutais, plantas e flores.
5Disposición adicional:
1ª Quedan excluídos do ámbito desta ordenanza a regulación dos postos
autorizados na vía pública de caracter fixo e estable, nos que se desenvolvan
actividades comerciais de forma habitual e permanente mediante a oportuna
concesión administrativa ( quioscos de prensa e similares ), que se rexerán
polas súas normativas específicas.
Ames, 9 de decembro de 2005.
O alcalde
Carlos Antonio Fernández Castro

