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Ordenança Municipal reguladora de la Venda no Sedentària
Títol I. Disposicions de caràcter general
Article 1. Concepte
La present ordenança té com a objecte la regulació de l'activitat professional realitzada pels
comerciants de la tradicional venda no sedentària.
Es considera venda no sedentària la venda ambulant i la realitzada en llocs no estables per
venedors habituals o ocasionals.
No tindrà la consideració de venda no sedentària:
a) La venda domiciliària.
b) La venda per mitjà d'aparells automàtics de distribució.
c) La venda de loteries o altres participacions en jocs d'atzar autoritzats.
d) La venda pel comerciant sedentari a la porta del seu establiment.
e) La venda realitzada per l'administració o els seus agents, o com a conseqüència
de mandats d'aquella.
Article 2. Àmbit d'aplicació de l'ordenança
La present ordenança serà aplicable exclusivament a la venda no sedentària, amb ubicació
fixa, degudament fitada i senyalitzada, establida en agrupació col·lectiva, que es classifica
en les modalitats següents:
a) La realitzada en mercats fixos, lligats en el seu emplaçament i activitat a
mercats municipals de caràcter permanent.
b) La realitzada en mercats habituals de periodicitat i emplaçament determinats.
c) La venda d'objectes usats, artístics i de col·lecció.
Article 3. Modalitats
A efectes de la seua regulació, autorització i control, els mercats es classifiquen en les
modalitats següents:
a)

Mercats extraordinaris fixos.

b)

Mercats periòdics tradicionals.

c)

Mercats periòdics festius.

d)

Mercats artesanals instal·lats a la via pública.

Article 4. Mercats extraordinaris fixos
Són mercats extraordinaris aquells on es venen articles no comestibles i que se celebren en
els llocs i dies de la setmana descrits en el present article.
Tenen esta condició els ubicats a les vies públiques, especialment aquelles confrontades
amb qualsevol dels mercats municipals tancats que existixen a la ciutat de València, i que
són complementaris de l'activitat de venda, o ubicats als llocs on tradicionalment exercixen
la seua activitat.
Se celebren en dies laborables prèviament establits; no obstant, en determinats dies festius
i de conformitat amb la normativa aplicable, podrà establir-se l'obertura dels mercats
extraordinaris amb caràcter d'oferta global, i que pot anar lligada a l'oferta d'un o diversos
mercats ordinaris de la ciutat. Per a tals supòsits es publicarà, amb l'antelació deguda,
l'acord en què s'hagueren adoptat característiques, dates, sol·licituds i, en general, tot allò
que resulte necessari per a la seua posada en pràctica, que pot tindre caràcter informador i
orientatiu l'experiència realitzada en les dites actuacions.
Excepte posterior modificació que es regule per resolució d'alcaldia, se celebren els mercats
següents:
DILLUNS
Algirós. Carrer de l’actor Llorens, carrer de Rugat, carrer de la Pobla de Farnals, plaça de
Sant Felip Neri, carrer de Lluís de Milà.
Russafa. Carrer del Pare Perera, carrer del Doctor Serrano, carrer de Carles Cervera, carrer
del Capellà Femenía, carrer dels Tomassos, plaça del Baró de Cortes, carrer de Sevilla,
carrer de Dénia.
Central. Carrer de Palafox, carrer d’en Gall, av. del Baró de Càrcer, plaça del Mercat, carrer
de Carabasses.
DIMARTS
Sant Pere Nolasco. Carrer de la Miraculosa, carrer del Ministre Luis Mayans, carrer de
Nador, carrer de sant Joan de la Cruz, carrer de Zeluán, carrer d’Almassora, carrer de
Lleida, carrer d’Alfambra.
Jerusalem. Carrer del Convent de Jerusalem, carrer de Julio Antonio, carrer de l’Ermita,
carrer de l’Estrela, carrer de Vives Liern, carrer del Matemàtic Marzal.
Natzaret. Carrer Alt del Mar.
El Palmar. Plaça de la Sequiota.

DIMECRES
Grau. Carrer d’Abastos, carrer Sant Crist del Grau.
Benimàmet. Carrer d’Onda, carrer dels Fusters, plaça d’Alboraig.
Av. del Cid. Carrer de Josep Maestre, carrer de l’Ángel de l'Alcàzar, carrer de Miquel
Paredes, carrer de Llombai, plaça del Mercat (junt amb el núm.13 de Josep Maestre).
Mossén Sorell. Carrer de l’Hostal de Morella i plaça de Mossén Sorell.
DIJOUS
Torrefiel. Carrer d’Alemany, carrer del Mont Carmel, carrer del Llibrer Escaplés, carrer de
Jacomart, carrer de sant Doménec Savio, plaça del Músic Espí.
Cabanyal. Carrer de Just Vilar, carrer de Marí Sirera, carrer de Vicent Brull, carrer Rosario,
carrer de Martí Grajales i accessori (del carrer de Joan Mercader i carrer de Lluís Despuig),
av. del Mediterrani, plaça de la Creu del Canyamelar.
DIVENDRES
Malva-rosa. Carrer de Berenguer de Montoliu, carrer de Lanzarote.
Benimaclet. Carrer del Sant Esperit, carrer de Juan Giner, carrer d’Utiel, carrer de la Murta,
carrer del Reverend Rafael Tramoyeres.
Monteolivete. Carrer de Finestrat.
Castellar. Carrer Federico Siurana, carrer de l’Aurora.
DISSABTE
Benicalap. Carrer de Miguel Servet, carrer de la Serra Martés, carrer del Mira-sol, carrer del
Pare Fernando Casanova Benlloch, carrer del Tenor Lauri Volpi, carrer interior per a
vianants del mercat, carrer de Josep Bea i Izquierdo, i carrer del Mestre Emilio Nadal (de
vianants).
Jesús Patraix. Carrer del Beat Nicolás Factor, carrer de Jacint Labaila, plaça de Jesús,
carrer de Jeroni Munyós.
El nombre màxim d'autoritzacions per a estos mercats serà de 797.
Article 5. Mercats periòdics tradicionals
Nadal i Reis. Se celebra des del dia 1 de desembre fins al 6 de gener a la contornada del
Mercat Central, (av. del Baró de Càrcer, plaça de la Ciutat de Bruges, carrer d’en Gall,
carrer de Palafox, plaça del Mercat), i des del 3 fins al 6 de gener a la contornada del Mercat

del Cabanyal (carrer de Marí Sirera, plaça de Martí Grajales i carrer de Just Vilar i les dos
places accessòries del mateix nom, av. del Mediterrani).
Articles autoritzats:
-En el mercat central: joguets, betlems i complements nadalencs; entenem estos últims en
el sentit estricte, com ara adorns, garlandes, centres de taula, veles, etc, i queden totalment
excloses les peces de roba i complements, calçat i articles de regal que no siguen
pròpiament nadalencs o artesanals.
-En el mercat del cabanyal: articles de regal en general.
El nombre màxim de mòduls per a estos mercats serà de 235 per al mercat central i 237 per
al mercat del cabanyal.
L'autorització de venda per a estos mercats, que consistixen en mòduls de 2 metres lineals
d'amplària, per un màxim de 3,0 metres de fons, i 2,55 d'altura, s'atorgaran amb la sol·lictud
prèvia dels interessats que reunisquen els requisits establits en l'art. 8.1.
Les sol·licituds per al mercat de Nadal en qualsevol dels llocs esmentats, que seran
incompatibles entre si, es presentaran des del 15 d'octubre fins al 15 de novembre. Només
podrà autoritzar-se a un mateix titular per a un d'estos mercats en la mateixa campanya, i
seran tinguts en consideració aquells que hagueren sigut autoritzats per a la campanya de
Nadal en anys anteriors.
Horari: s'establirà per a cada exercici a la vista del calendari i oïdes els representants dels
venedors.
Article 6. Mercats periòdics festius
Són mercats periòdics festius els celebrats els diumenges i festius en el Rastre (plaça de
Lluís Casanova), i Plaça Redona (plaça del Cid, carrer de la Pescateria, plaça de la Mercé,
carrer d’en Gall, carrer de Palafox, av. del Baró de Càrcer, plaça del Mercat, carrer de les
Carabasses).
Articles autoritzats
a) Plaça Redona: llibres d'ocasió, segells, monedes, croms, àlbums i semblants, articles de
regal i pardals –la venda dels quals se circumscriu únicament i exclusivament a l'interior del
recinte de la plaça del Cid i ajustada a la normativa aplicable a este tipus de producte.
b) Rastre:
- Antiguitats i objectes usats.
- Objectes amb fallada o ruptura lleu, i que són productes de segona categoria.

Queda expressament prohibida la venda de roba seriada i calçat.
Únicament podran vendre's aquells articles nous que en el mercat estigueren descatalogats
o tingueren exclusivament caràcter de col·lecció; s’entén en este cas com a producte nou el
que conserve el seu embolcall original o precinte.
Podrà reservar-se fins a un 5% del nombre total de llocs del mercat del Rastre, per a
persones que no sent comerciants habituals, desitgen vendre per mitjà d'autorització
temporal de fins a dos dies festius, anuals, objectes propis de tal mercat.
Des que es faça l'anunci públic de creació dels dits llocs, les autoritzacions seran atorgades
per rigorós orde de petició, en instància presentada en el registre general d'entrada de
l'Ajuntament, amb el pagament previ de la taxa corresponent.
El nombre màxim d'autoritzacions per al Rastre serà de 594 mòduls de 2 metres i per a la
Plaça Redona 201.
Article 7. Mercats artesanals a la via pública
Es denominen mercats artesanals a la via pública els creats a l'empara d'una activitat
específica i comú per a tots els titulars, de caràcter artesanal.
Localització: el denominat mercat Plaça de la Mercé (plaça de la Mercé i carrer dels
Sedassers) i el denominat mercat Gregorio Gea (carrer del Professor Beltrán Báguena). El
nombre màxim d'autoritzacions són 29.
Articles autoritzats:
Els dits mercats estan dedicats exclusivament a la venda dels articles següents : articles
artesanals d'ornament personal –collars, passadors, polseres, arracades, anells–, clauer,
penjolls, adhesius, xapes, pegats, articles de cuiro –cinturons, bosses de mà, moneders–,
sabatilles babutxes morunes, barrets, gorres, articles tèxtils –sempre que procedisquen de
fabricació pròpia no seriada–, articles artesanals de decoració de xicotet volum –ceràmica,
quadros, marcs, nines, figures, pòsters.
Article 7.1. Horari
La seua celebració tindrà lloc de dilluns a dissabte, sempre que el dissabte no siga festiu,
ambdós inclusivament i l'horari estarà comprés des de les 10 fins a les 20 hores; les
tasques de càrrega i descàrrega de gèneres hauran de fer-se fora del citat horari, en què
queda prohibida la circulació de vehicles per l'interior del mercat.
Els canvis provisionals d'ubicació s'hauran de buscar en un lloc adequat i pròxim al mercat
habitual.
Títol II. L'autorització municipal. Concessió i extinció

Capítol I. Condicions generals de l'obtenció de l'autorització
Article 8. Autorització municipal
L'autorització s'atorgarà atenent a la consideració de comerciants que exercixen l'activitat
pròpia i les característiques d'este tipus de venda tradicional, per tal d’aconseguir una
imatge actualitzada i d'acord amb les necessitats dels consumidors i la professionalitat, es
requerix el compliment dels requisits que s'establixen a continuació.
L'Ajuntament de València, atenent al nombre de vacants existents en els diferents mercats i
prèvia consulta a la Comissió de Mercats Municipals, efectuarà bianualment una oferta
pública d'autorització de venda que s'iniciarà en el primer trimestre de l'any, sentida la
Comissió de Seguiment de Mercats Extraordinaris.
A partir de la publicació de l'oferta pública bianual d'autoritzacions de venda, es disposarà
d'un mes per a presentar la sol·licitud per mitjà d'instància, que es presentarà en el Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament, acompanyada de la documentació i requisits que
s'exigixen per al seu atorgament.
Article 8.1. Requisits
Podran sol·licitar l'autorització municipal per a la venda no sedentària les persones majors
de 18 anys que estiguen empadronades a la ciutat de València. Els estrangers acreditaran,
a més, estar en possessió del permís de residència i de treball per compte propi.
L'autorització quedarà condicionada al compliment pel seu titular dels requisits següents:
-Romandre d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Tributària, en l'epígraf o
epígrafs corresponents.
-Romandre d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i trobar-se al corrent en el
pagament de les quotes.
-Romandre inscrit en el Registre General de Comerciants de la Conselleria.
-Satisfer la tarifa corresponent per a la venda no sedentària establida en la corresponent
ordenança fiscal.
Article 8.2. Vies d'obtenció
Donat el número limitat de llocs de venda existents, les autoritzacions s'atorgaran
respectant, un procediment rigorosament establit i on es tindrà en compte la documentació i
baremació següent:
Documentació:
Amb caràcter obligatori:

-Omplir la instància de sol·licitud, segons model oficial.
-Certificat municipal d'empadronament.
-Fotocòpia del DNI o permís de residència i de treball per compte propi.
-3 fotografies grandària carnet.
Amb caràcter voluntari a efectes de baremació:
- Justificació d'ingressos dels membres de la família o unitat convivencial, per mitjà d'algun
dels documents següents:
a) Fotocòpia declaració de renda de l'exercici anterior o certificat de l'Agència
Tributària de no tindre obligació de presentar-la.
b) Nòmina del mes anterior a la sol·licitud.
c) Declaració jurada d'ingressos de la unitat convivencial o familiar.
- Targeta de demandant d'ocupació del SERVEF.
- Certificat negatiu sobre percepció de prestacions expedit per l'INSS.
- Si es tracta de pensionistes, certificació expedida per les entitats que abonen la pensió i un
informe emés pels servicis socials municipals.
- Informe dels servicis socials municipals als efectes de càrregues familiars.
-Justificant d'organisme públic competent que acredite la condició de minusvàlid del titular o
d'algun membre de la unitat familiar.
Els que ja siguen venedors professionals hauran d'aportar al seu torn:
- Justificant acreditatiu de tindre establiment obert a la ciutat de València, inclosa la
modalitat de venda no sedentària.
- Presentar justificant acreditatiu de l'antiguitat en l'impost d'activitats econòmiques.
Article 8.3. Comissió de valoració i baremació
Les llicències municipals de venda s'atorgaran a aquelles sol·licituds que aconseguixen
segons la baremació indicada, el nombre més gran de punts. El còmput es farà per una
comissió de valoració integrada pels membres següents:
-President.
- Regidor delegat d'abastiments o funcionari en qui delegue.
-Cap de servici d'abastiments o funcionari en qui delegue.
-Funcionari designat pel servici de Servicis Socials de l'Ajuntament de València.

-Funcionari designat pel Servici d'Ocupació de l'Ajuntament de València.
-Fins a tres membres de les associacions de venda no sedentària que formen part de la
Comissió Consultiva de Mercats Municipals. En tot cas, les associacions que hagen de
formar part de qualsevol òrgan o taula de participació en matèria de mercats acreditaran el
manteniment de l'activitat i relació d'associats degudament actualitzats.
Baremació:
S'establix un orde de prioritat, segons la puntuació obtinguda, d'acord amb la baremació
següent:
Circumstàncies

Punts

Renda anual: ingressos totals de la unitat convivencial, dividits pel nombre de
membres.
−

Fins a 1200,00 €

10

−

De 1200,01 € a 1560,00 €

9

−

Del 1560,01 € al 2040,00 €

7

−

Del 2040,01 € al 2604,00 €

5

−

De 2604,01 € a 3360,00 €

3

Estar empadronat al municipi de València amb antiguitat mínima d'un any

10

En demanda de primera ocupació

10

Antiguitat en la desocupació, amb un màxim de 5 punts (per cada any)

1

Càrregues familiars (en cas de jóvens de 18 a 30 anys), per cada persona a

2

càrrec
Tindre establiment obert a la ciutat de València (inclosa venda no sedentària)

5

Antiguitat en la inscripció en el Registre de Comerciants de la Conselleria

1

d'Indústria, Comerç i Turisme, amb un màxim de 10 punts per any
Antiguitat en l’impost d'activitats econòmiques, amb un màxim de 10 punts

1

per any
Sol·licituds que acompanyen projecte del lloc en especials condicions

10

d'atractiu i estètica, amb el compromís formal i en temps d'execució, màxim
Acreditació de capacitació professional, laboral i comercial del peticionari en

20

matèria de venda no sedentària, per mitjà d'Informe d'Entitats com a Cambra
de Comerç, etc., màxim
Acreditar la realització de mòduls o cursos de formació en matèria comercial,

10

màxim
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura per danys que

5

pogueren derivar-se de l'exercici de l'activitat.
Acreditació d'obeir la sol·licitud del peticionari a causes de continuïtat

15

comercial o relleu generacional.
Haver comptat amb la condició d'autoritzat en qualsevol dels mercats
extraordinaris previstos en la present ordenança en anys immediatament
anteriors a la sol·licitud, de manera interrompuda
30
5 punts per cada any, amb un màxim de

S'establix una reserva del 20% del total de les autoritzacions, amb un màxim de 5
autoritzacions, que atenent a informes d'entitats socials de reconeguda solvència (Cáritas,
Lluita contra la desocupació, Integració de la Dona, etc.), i acreditant la idoneïtat comercial
del peticionari amb vista a la venda no sedentària, seran regulades i atorgades per la
Comissió de Valoració.
Les sol·licituds que no aconseguixen puntuació suficient per obtindre les autoritzacions
oferides, quedaran en llista d'espera en l'orde de la puntuació obtinguda, a fi d'anar cobrint
les vacants que es produïsquen en el transcurs de l'any, una vegada s'haja procedit a la
redistribució entre els antics titulars, segons establix l'art. 16. Durant l'any, les altes i baixes
que es produïsquen es regularan amb caràcter intern i adjudicació semestral entre els
titulars d'autoritzacions de venda, segons establix l'esmentat article i concordants, que
conformaran una llista d'espera. Tindran preferència aquells autoritzats que per qualsevol
situació provisional de reordenació o reubicació succeïdes, estigueren ocupant un espai
diferent de l'inicialment autoritzat a fi de facilitar la deguda uniformitat.
Article 8.4. Renovació

Les autoritzacions tenen caràcter anual, i es renoven automàticament si es complixen els
requisits següents:
−

Estar donat d'alta en la Seguretat Social des de l'última renovació.

−

Estar donat d'alta en IAE.

−

Estar al corrent en el pagament de les taxes municipals.

−

Estar inscrit en el Registre de Comerciants.

L'autorització de venda s'atorgarà específicament per a les següents modalitats de mercats:
- Amb caràcter general a tots els mercats extraordinaris.
- Amb caràcter singular a alguns mercats extraordinaris.
- Plaça Redona (festius).
- Rastre.
- Nadal i Reis.
- Mercats artesanals.
És personal i intransferible del titular i indivisible.
L'autorització municipal especificarà:
- Nom, cognoms i DNI del titular.
- Número de carnet de venedor.
- Tipus de producte o d'activitat autoritzada.
- El seu caràcter general (tots els mercats ambulants i rastres) o particular (mercat/s i
dia/es).
- Horaris.
- Període de validesa. Data d'atorgament.
- Fotografia del titular i, si és el cas, de la persona autoritzada.
- Metres autoritzats.
No es podrà canviar el tipus de producte a la venda durant el període de vigència per al qual
es va atorgar la llicència, excepte autorització expressa amb la sol·lictud prèvia del titular
presentada per registre d'entrada, o autorització que puga contemplar producte o oferta de
temporada.

Article 8.5. Relleu generacional i continuïtat comercial. Les autoritzacions són personals i
indivisibles; poden ser transmeses amb l'autorització prèvia municipal, inter vivos o mortis
causa, i amb els requisits següents:

1. L'autorització es podrà transmetre pel període de vigència que reste a l'autorització que
es transmet i per a la venda del mateix article que estava autoritzat. Els nous adquirents
hauran d'acreditar en el moment de la sol·licitud els requisits exigits en l'art.8.1 per a
l'obtenció de les noves
autoritzacions.
El titular no podrà transmetre l'autorització fins que passe un any des que la va adquirir.
Les autoritzacions obtingudes per transmissió d'altres permisos anteriors, estaran
condicionades al compliment de les condicions tècniques de la parada establides en l'art.12.

2.Transmissió inter vivos.
Declarat nul de ple dret per la sentència núm. 1338/2010, de data 22 de desembre del
2010, dictada per la secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

3.Transmissió mortis causa.
En cas de defunció del titular –i de conformitat amb les disposicions testamentàries i
successòries aplicables– podrà efectuar-se la transmissió a favor de les mateixes persones
a qui es pot transmetre inter vivos.
Quan puguen concórrer diversos interessats a la transmissió mortis causa, esta
s'acompanyarà a la sol·licitud, escrit en el qual manifesten expressament renúncia del seu
dret a favor de l'adquirent.
Capítol II. Extinció de l'autorització municipal
Article 9. Les autoritzacions atorgades per a la venda en els mercats extraordinaris
s'extingiran per les causes següents:
a) Finalització del termini per al qual es va atorgar.
b) Renúncia expressa del titular.
c) Per defunció del titular, llevat que es produïsca subrogació.
d) Pèrdua d'algun dels requisits exigits per a la seua obtenció.
e) El fet de no assistir el titular durant quatre faltes consecutives o sis alternes, en un
període de tres mesos a qualsevol dels espais per als quals tinguera autorització, en tres o

més mercats sense previ coneixement justificat davant de l'Ajuntament; excepte en el
període vacacional, que cada titular tindrà un permís d'un mes anual. Tal permís, a disfrutar
preferentment en els mesos d'estiu, haurà de ser comunicat amb suficient antelació a
l'administració.
f) Per motius de sanció, que comporte la pèrdua d'autorització.
g) Per impagament de la taxa.
h) Quan no concórreguen les circumstàncies de l'article 14 (substitució temporal).
Títol III. Funcionament dels mercats
Capítol I
Article 10. Horari
Els mercats extraordinaris funcionaran des de les 9 fins a les 14 hores, excepte vespra de
festiu, que serà des de les 9 fins a les 15 hores; les tasques de càrrega i descàrrega de
gèneres i neteja s’hauran de fer una hora abans i després del citat horari, i queda prohibida
la circulació i estacionament de vehicles a l'interior del mercat.
Durant este horari de venda i neteja, els senyals de circulació (horitzontals i verticals) no
tindran validesa, excepte passos per a minusvàlids, guals i edificis públics.
Article 11. Muntatge
Els titulars de llocs que a les 9.00 hores no l’hagen muntat, perdran el dret a instal·lar-lo; i
serà ocupat el buit corresponent pels confrontants en la mateixa proporció, que ho
comunicaran al personal de mercats. En cas de no produir-se l'ocupació per part dels
confrontants, quedarà buit el lloc.
Article12. Dimensions autoritzades i característiques de les parades.
1. Les superfícies autoritzades respondran a mòduls de 2 metres d'ample per 2 metres de
profunditat; es pot augmentar la dita profunditat fins als 3 metres si l'ample de la via ho
permet i sempre que es garantisca el fàcil accés dels vehicles d'emergències.
L'Ajuntament senyalitzarà els mercats en parells de mòduls, els senyals s’establiran cada
quatre metres d'amplària, i es deixarà un pas de servici entre cada parell de 80 cm. sempre
que ho permeta la configuració del mercat.
L’Ajuntament realitzarà de cada mercat un plànol a escala on es reflectirà la ubicació de les
parades i les superfícies autoritzades; es facultarà a l'Alcaldia per a l'aprovació i modificació
de les parades.

2. La configuració bàsica de les parades de venda no sedentària estarà formada per una
estructura de barres extensibles d'acer galvanitzat i un tendal de loneta que tinga com a

objecte resguardar els articles que en ells s'expenguen i presentar una estètica comuna,
segons el disseny que figura en l'annex I, que serà el mateix per al conjunt dels mercats
municipals. Esta configuració es podrà completar o millorar-se amb l'informe favorable de
l'Oficina Tècnica del Servici d'Abastiments.
En cap cas el lloc en el seu conjunt, incloses les marquesines o vols, podrà excedir els límits
de la superfície que li haja sigut autoritzada, ni de 2,55 metres d'altura.
No es concedirà cap autorització de transferència a les parades que excedisquen d'estes
mesures; es considerarà que s’ha d’extingir l’excés d’aquells elements que les superen per
qualsevol canvi de titularitat.
Es podrà autoritzar –atenent a les condicions higièniques i estètiques– l'ús de caravanesbotigues, remolcs o altres vehicles, que hauran d'ajustar-se a la superfície autoritzada,
sempre que no es perjudiquen les parades limítrofes i les que se situen d’esquenes.

3. Els articles s'exposaran a una altura mínima del sòl de 50 cm., excepte aquells que per
les seues especials característiques o dimensions s'exposen en el comerç tradicional a
arran de sòl, com ara: flors i plantes, teles i cortinatges, mobles, etc.

4. Les noves autoritzacions de venda no sedentària concedides a partir de l'any 2007
estaran condicionades al compliment per part del titular de les característiques tècniques
establides en este article.

Article 13. Organització i ubicació dels llocs
Els titulars respectaran els perímetres i llocs destinats per a l'exercici de la venda que, en
cap cas, hauran d'interrompre l'accés a edificis públics, privats o establiments comercials i/o
industrials; no podran, així mateix, situar-se de manera que dificulten o impedisquen la
visibilitat d'aparadors o exposicions; senyals de circulació o altres indicatius; tampoc podran
situar-se en encreuaments amb confluències rectes de carrers, a fi de facilitar l'absorció i
circulació de persones al tractar-se de punts de confluència, llevat que hi haguera xamfrà;
pas de minusvàlids o entrada reservada per a vehicles. No es podran expendre les
mercaderies fora del lloc assignat, ni obstaculitzar la lliure circulació dels corredors entre
parades.
Els llocs estaran ordenats amb la separació suficient perquè, en cas d'esdeveniment
imprevist o urgent, puga accedir-se al lloc o realitzar-se les oportunes actuacions que es
requerisquen amb facilitat i rapidesa. Els llocs de venda hauran de ser instal·lats de manera
que hi haja el suficient espai en la vorera per a permetre el pas de vianants.

Els ixents de les parades recaients al frontal o lateral, es col·locaran únicament per a
protecció d'agents climàtics, amb la prohibició expressa de col·locar o penjar d'ells producte
o cap element i ha de ser de ràpid replegament.
Article 14. Persones autoritzades
Els titulars de llocs romandran sempre en els mateixos durant les hores de funcionament del
mercat, on podran estar acompanyats de persones degudament autoritzades per
l'Administració Municipal, que acrediten relació laboral o familiar amb el titular d'acord amb
la normativa vigent laboral i de seguretat social.
Les dites 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.
Quan concórreguen circumstàncies excepcionals, prèviament acreditades davant de
l'Ajuntament, podrà sol·licitar-se i, si és el cas, obtindre's autorització per a la substitució
temporal del titular per un familiar major d'edat, degudament documentat, o per persona que
acredite relació laboral amb el titular, o el cessament temporal de l'activitat, fins a un màxim
de 3 mesos; transcorregut el dit termini, el titular perdrà l'espai reservat en el mercat si no es
produïx la seua reincorporació o l'activitat en tal lloc, que extingisca definitivament
l'autorització de venda. No es podrà sol·licitar el cessament temporal i la substitució de
manera successiva.
Article 15. Inassistència
La no assistència a qualsevol dels espais per als quals tinguera autorització durant quatre
faltes consecutives o sis alternes, en el termini de tres mesos, donarà lloc a l'extinció de
l'autorització municipal per al dit espai i dia corresponent, llevat que s'acredite
documentalment davant de l'Administració municipal, abans de transcórrer el mencionat
termini, situacions de força major. Quan les faltes es produïren en llocs distints, es
comptabilitzaran a efectes del còmput d'inassistència.
És obligació del titular comunicar prèviament a l'administració les circumstàncies
d'inassistència, o, de no haver sigut possible, en els tres dies hàbils següents si anara per
fets o motius sobrevinguts.
La comprovació de la inassistència sense comunicació per part del titular, deixarà en
suspens qualsevol sol·licitud o situació que afecte dit interessat.
Article 16. Vacants

L'Ajuntament confeccionarà semestralment una llista de les vacants que es produïsquen;
seran adjudicades semestralment i publicades en el tauler d'anuncis del corresponent
mercat municipal i en el Servici d'Abastiments de l'Ajuntament.
Els titulars de les autoritzacions de venda tindran un termini de deu dies laborables a partir
de la data de publicació per a presentar en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament la
sol·licitud corresponent. Finalitzat el termini, l'Ajuntament procedirà, previ al seu estudi, a
l'adjudicació; es tindrà en compte els criteris d'antiguitat i permanència o continuïtat en el
lloc de venda, l’ocupació de la llista d'espera, i l’inclusió a aquells que per qualssevol
circumstàncies sobrevingudes vingueren amb l’ocupació d’espai inferior a l'autoritzat.
El titular de venda que accedisca al nou lloc, s'entén que automàticament renuncia al seu
anterior, i se'ls podrà oferir als que estigueren en la llista d'espera.
Queda prohibit el canvi de mercat sistemàticament diferent d'este, llevat que per problemes
que hi pogueren alterar l'orde públic fóra convenient el trasllat, i hauran de presentar la
petició per registre d'entrada acompanyada de proves.
Article 17. Alteració, canvi definitiu o suspensió temporal dels dies de celebració
1. El dia o dies de celebració dels mercats extraordinaris podrà alterar-se per coincidència
amb alguna festivitat o esdeveniment; fet que es comunicarà als venedors el dia en què haja
de celebrar-se el mercat ambulant, amb una antelació mínima de quinze dies.
2. Les autoritzacions per a la celebració de mercats ambulants, podran ser suspeses
temporalment per raó d'obres a la via pública o en els servicis, trànsit o altres causes
d'interés públic.
3. La dita suspensió temporal podrà afectar la totalitat de les autoritzacions d'un mercat
ambulant o a part d'elles, en funció de les necessitats i de l'interés general, sense que en
cap cas es genere dret a indemnitzacions per danys i perjuís als titulars dels llocs afectats.
4. De produir-se la dita suspensió temporal, prèvia tramitació de l'oportú expedient, oïdes
els representants dels sectors afectats i els òrgans de representació, el Servici de Comerç i
Abastiments, acordarà la ubicació més idònia dels llocs afectats.
Capítol II. Supervisió i control dels mercats
Article 18. La supervisió dels mercats extraordinaris fixos, mercats periòdics tradicionals,
mercats periòdics festius i mercats artesanals instal·lats a la via pública, correspon als
oficials de control i als inspectors d'obres i servicis adscrits al Servici d'Abastiments.
Els oficials de control i els inspectors d'obres i ervicis depenen de la Direcció del Servici
d'Abastiments, que estanta les ordes immediates del Tècnic Auxiliar de Mercats.

Les funcions dels oficials de control seran les següents:
a) Vetlar per l’orde, neteja en els llocs i funcionament dels mercats extraordinaris.
b) Controlar que els permisos de venda dels expedits per l'Ajuntament per a mercats
extraordinaris, es troben en poder dels seus titulars, així com la seua exposició en lloc
visible.
c) Evitar que es produïsca duplicitat de llocs d'un mateix titular, ja siga en el mateix mercat
extraordinari o en altres.
d) Controlar i eradicar la venda ambulant il·legal dels productes peribles o no dins dels
mercats en col·laboració amb l'autoritat competent.
e) Comunicar a la direcció de servici les baixes ocasionals dels titulars dels llocs i les seues
circumstàncies en el moment en què es van produir.
f) Controlar les deficiències de senyalització o de qualsevol altra índole en la zona d'ubicació
dels distints mercats extraordinaris, i comunicar les dites deficiències a la direcció de servici
per mitjà del comunicat corresponent.
g) Ubicar als distints nous venedors en els mercats extraordinaris per als quals han sigut
autoritzats, per rigorós torn d'antiguitat i així mateix fer complir la nova ubicació d'aquells
que la corporació decidira per a ocupar les vacants pel procediment legal.
h) Controlar els espais físics de cada parada i evitar que el seu titular es puga ubicar en més
metres dels autoritzats.
i) Controlar i fer complir l'horari d'entrades i eixides dels vehicles als mercats extraordinaris.
j) Alçar acta davant de qualsevol anomalia o incidència observada en els mercats
extraordinaris.
k) Sol·licitar al titular del lloc, en qualsevol moment i a efectes comprovadors, la
documentació necessària, que justifique l'origen del gènere exposat a la venda.
l) Atendre i assistir al públic davant de qualsevol requeriment d'este en els mercats
extraordinaris.
m) Impedir la instal·lació per a la venda de tot aquell venedor titular de permís, que no es
trobe en possessió d’este en el moment del requeriment.
n) Sol·licitar el suport de l'autoritat competent davant de qualsevol incidència que així ho
requerisca.
o) Col·laborar amb l'autoritat competent en el moment en què existisca qualsevol
pertorbació de l'orde públic en relació amb l'activitat d'un mercat extraordinari.

p) Qualsevol altra funció d'acord amb la seua categoria professional que, segons el parer
dels responsables del servici, hagueren d'encomanar-los.
Les funcions a realitzar pels inspectors seran les que genèricament tenen assignades
normativament els inspectors d'obres i servicis;

a més, efectuaran els recorreguts

corresponents per a realitzar les inspeccions i les comprovacions oportunes en els mercats
assignats, que donaran compte de les anomalies observades.
Títol IV. Drets i obligacions dels titulars de llicència
Capítol I. Drets
Article 19. La corporació atorgarà la deguda protecció als titulars de llicència perquè puguen
desenvolupar degudament l'activitat comercial.
Article 20. Associacions
En desplegament del dret constitucional d'associació, els titulars de llicència podran
constituir qualsevol fórmula associativa en la forma prevista en les lleis, a fi de fomentar la
iniciativa comercial, la col·laboració en la gestió del mercat, la participació i la
responsabilitat.
Les associacions legalment constituïdes gaudiran dels drets inherents als seus fins en el si
del mercat, que actuaran com a interlocutors i podran exercir funcions de consulta,
participació, proposta davant de l'administració, així com formar part dels òrgans de
participació.
Les dites associacions hauran d'acreditar la seua vigència i representativitat per mitjà de la
documentació corresponent i comunicar al Servici de Comerç i Abastiments les dades
degudament actualitzades.
L'Ajuntament podrà concedir subvencions a les associacions amb implantació acreditada en
l'àmbit de la ciutat de València, destinades al desenvolupament de projectes viables
presentats per estes, que tinguen com a objecte el foment i la bona imatge dels mercats
municipals, i que aporten el compromís de compartir el finançament del seu cost.
Capítol II. Obligacions
Article 21. Pagament de la quota de les taxes
Tot titular d'una autorització per a exercir qualsevol activitat de venda no sedentària,
prevista en les presents ordenances, estarà obligat al pagament de les quotes resultants de
l'aplicació de la corresponent ordenança reguladora de la taxa. El titular de l'autorització
municipal haurà d'abonar l'import íntegre de la quota, llevat que per causa de força major
externa que impossibilite la venda en els dies previstos o per inassistència al lloc

degudament justificada, lligada a les causes de força major, haja d'ajustar-se l'import de la
quota als dies de prestació efectiva de l'activitat.
La falta de pagament de més d'una quota donarà lloc a l'extinció de l'autorització.
L'Ajuntament podrà establir un sistema de depòsit previ a l'autorització, que assegure el
cobrament de les mencionades taxes o preus públics.
Article 22. Exposició de l’autorització
Els titulars de llocs instal·laran, en una zona visible, l'autorització

municipal

de què

disposen. L'incompliment de la dita obligació procedirà a l'alçament del lloc i, si és el cas, a
la sanció corresponent.
Les persones autoritzades deuran igualment comptar amb l'acreditació corresponent a la
dita condició.
Article 23. Acreditació de la procedència de productes
Els titulars disposaran, en el lloc de la venda, de les factures, documents o qualsevol altre
justificant, que acredite la procedència dels productes, així com cartells o etiquetes en què
s'exposen, de forma visible, els preus de venda dels productes oferits i fulls de
reclamacions, ajustades al model oficial; així mateix, tindran a la vista totes les existències
d'articles, sense que puguen apartar, seleccionar o ocultar part d’ells.
Tots els productes comercialitzats respectaran les normes vigents sobre envasament,
etiquetatge, presentació i publicitat amb les especificacions que marque la normativa
aplicable en cada cas.
La inspecció sanitària dels articles de venda que ho requerisca es durà a terme per les
autoritats sanitàries competents, els quals en cada cas tramitaran i sancionaran els
expedients d'infracció.
Article 24. Exhibició de l’autorització i documentació
Els titulars dels llocs estaran obligats a exhibir als oficials de control i als inspectors d'obres i
servicis adscrits al Servici d'Abastiments, l'autorització municipal en vigor i la documentació
que se'ls sol·licite relacionada en l'article 23. Si no disposaren d'esta última en tal moment, i
sense perjuí d'incórrer en la corresponent infracció, podran aportar-la en el termini dels tres
dies hàbils següents al requeriment en l'administració de mercats.
Article 25. Neteja i depòsit dels residus
Els desperdicis, envasos, embolcalls i la resta de residus originats amb ocasió de l'activitat
comercial, seran depositats en els contenidors instal·lats a este efecte en els voltants d'on
se celebren els mercats ambulants, la ubicació dels quals haurà de ser respectada pels

titulars dels llocs, i hauran de mantindre l'orde i neteja del lloc adjudicat. Haurà de cuidar-se
la no acumulació de caixes, embolcalls, envasos, etc., durant el període de venda, que puga
perjudicar els venedors confrontants, aparadors o exposicions d'establiments comercials i
públic en general i queda expressament prohibit abandonar excedents, materials o producte
després de la finalització. Queda prohibit vociferar les ofertes del gènere i l'ús d'aparells
acústics.
Article 26. Obligacions dels comercials
Quan la venda no es faça efectiva per unitats, hauran d'utilitzar-se instruments de pesar
ajustats als models aprovats pels organismes oficials, col·locada de tal forma que l'operació
de pesat siga visible pel client.
Els venedors hauran d'observar en cada moment el que disposa la normativa vigent sobre
l'exercici del comerç, disciplina de mercat i defensa dels consumidors i usuaris.
Per causa d'interés general, podrà establir-se la utilització d'una determinada línia
d'uniformitat i decor del lloc.
L'Ajuntament podrà difondre informació d'interés per al mercat o els seus comerciants, i
estos podran realitzar difusió o divulgació d'informació, amb autorització prèvia de
l'Ajuntament, a través de l'oportuna presentació d'instància en el Registre General d'entrada,
i que estiguera directament relacionada amb l'activitat pròpiament comercial, com a
campanyes de promoció comercial, ofertes i anàlegs, i cuidant en tot cas de la perfecta
neteja de l'entorn i imatge comercial del mercat. A este efecte, la sol·licitud haurà de
formular-se adjuntant un exemplar de la difusió a realitzar, i nombre d'exemplars, que serà
de la seua responsabilitat l'observació de les prescripcions d'esta ordenança. Queda
expressament prohibida qualsevol difusió que no tinga caràcter estrictament comercial.
Títol V. Infraccions i sancions
Capítol I. Infraccions
Article 27. Mesures cautelars
L'Ajuntament vigilarà i garantirà que la venda no sedentària es realitze de conformitat amb
la normativa vigent respecte d'això, i pot 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 risc per a la seguretat dels
consumidors, no puga acreditar-se correctament la seua procedència, o supose frau en la
qualitat o quantitat, i donar compte immediat, amb remissió d'antecedents i informes, als
òrgans competents per raó de la matèria.
Article 28. Infraccions i persones responsables

Constituïxen infraccions en matèria de venda no sedentària, les accions o omissions
tipificades en la present ordenança, sense perjuí de les responsabilitats civils, penals o d'un
altre orde que pogueren derivar-hi. Seran responsables de les infraccions administratives
previstes en esta ordenança i a les condicions de venda que autoritze el propi Ajuntament,
les persones físiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades d’esta. Els
titulars de l'autorització municipal seran responsables solidaris de les infraccions comeses
pels que es troben en el seu lloc, siguen o no persones autoritzades d'acord amb l'article 14,
quan incomplisquen el deure de previndre la infracció. Quan existisca una pluralitat de
responsables a títol individual i no fóra possible determinar el grau de participació de cada
un en la realització de la infracció, respondran tots ells de forma solidària. Les infraccions es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 29. Es considera infracció lleu:
a) Les discussions i altercats que no produïsquen escàndol.
b) La falta de neteja de les persones i llocs.
c) La inobservança de les ordes donades per les autoritats municipals o les obligacions
previstes en la present ordenança, quan no meresqueren una altra qualificació.
d) No complir l'horari d'inici i terme de mercats extraordinaris.
e) La no col·locació de preus en lloc visible.
f) Aparcar el vehicle del titular dins del recinte del mercat, excepte per especials
circumstàncies climatològiques i anàlogues.
Article 30. Es considera infracció greu:
a) La reiteració 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, quan així siga declarat per resolució que pose
fi a la via administrativa.
b) El no facilitar als funcionaris municipals la documentació que es requerisca relativa al lloc
o al gènere de venda.
c) La no col·locació del permís municipal en lloc ben visible.
d) Les ofenses de paraula i obra al públic i/o a funcionaris.
e) Els altercats que produïsquen escàndol.
f) La informació o publicitat en el lloc de venda que induïsquen a engany o confusió.
g) Qualsevol frau en la qualitat o quantitat del producte de venda que no siga constitutiva de
delicte i la venda de saldos sense la deguda informació.

h) La venda de mercaderies diferents de les assenyalades en l'autorització municipal.
i) Instal·lació del lloc en un punt no autoritzat.
j) 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.
k) L'acumulació de materials de rebuig o excedents durant la jornada, com a embolcalls,
caixes o anàlegs, que menyscaben la imatge comercial del lloc.
l) No mostrar les factures i documents del gènere de venda que acrediten la lícita
procedència dels productes, que acredite, no obstant, la seua possessió en el termini
establit en l'article 24.
m) El descuit o negligència amb qualssevol prescripcions de la present ordenança, quan
tinguera conseqüències greus, serà considerat falta greu.
n) Les infraccions de les normes sanitàries.
Article 31. Es considera infracció molt greu:
a) La reiteració en la comissió d'infraccions greus. S'entendrà com a reiteració la comissió
de més d'una infracció greu en el terme d'un any, quan així siga declarat per resolució que
pose fi a la via administrativa.
b) Els danys causats fraudulentament en llocs o instal·lacions de la via pública.
c) La venda practicada fora de les mesures i/o llocs autoritzats, o bé, que transgredisca els
dies establits per les autoritzacions parcials.
d) El fet de romandre en el lloc de venda una persona diferent del titular de l'autorització
municipal, sense justificació documental de l'Ajuntament.
e) No disposar de les factures i documents del gènere de venda que acrediten la lícita
procedència dels productes.
f) Entregar documentació falsa.
g) No disposar de la corresponent autorització de venda no sedentària.
h) Qualsevol agressió física entre venedors, al públic i/o als funcionaris municipals o
autoritats.
i) L'absència injustificada durant quatre faltes consecutives o sis alternes, en el termini de
tres mesos, a qualsevol dels mercats per als quals es tinguera autorització.

j) L'arrendament, subarrendament o qualsevol tipus d'acte de disposició no autoritzada o
contrària a les ordenances del lloc autoritzat.
k) L'abandó de mercaderia o efectes després de la jornada de venda.
l) 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, quan produïren conseqüències greus.
Capítol II. Sancions
Article 32. Correspon a la imposició de les sancions a la Junta de Govern Local o regidor en
qui delegue
Les sancions es graduaran atenent als criteris següents: la transcendència social de la
infracció, la negligència o intencionalitat de l'infractor, la naturalesa i quantia dels perjuís
causats i l'existència de reincidència. S'entén per reincidència la comissió de més d'una
infracció de la mateixa naturalesa en el terme d'un any, quan així haja sigut declarat per
resolució que pose fi a la via administrativa.
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb:
a) Advertència.
b) Multa de 60 a 750 euros.
2. Les infraccions greus seran sancionades amb:
a) Multa de 750,01 a 1500 euros.
b) Suspensió de la venda fins a 30 dies.
3. Les infraccions molt greus seran sancionades amb:
a) Multa de 1500,01 a 3000 euros.
b) Suspensió de la venda durant tres mesos.
c) Pèrdua de l'autorització de venda.
En qualsevol de les sancions previstes, podrà preveure's amb caràcter accessori el decomís
de la mercaderia.
En els supòsits previstos en els apartats 2.b), 3.b) i 3.c), el sancionat no podrà formular
nova sol·licitud fins tant haja transcorregut el termini de prescripció, ja siga per a obtenció de
llicència com, si és el cas, com a persona autoritzada.
La imposició de les sancions previstes quan s'hagueren produït danys, comportarà la
reparació o rescabalament d’estos.

Article 33. Procediment
El procediment s'iniciarà d'ofici per la pròpia Administració Municipal, en virtut de la funció
inspectora i de comprovació, pròpia de la seua competència, o a instància de part per mitjà
de la corresponent denúncia. En el no previst en esta ordenança, caldrà ajustar-se al que
disposa la llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú i normes concordants.
Disposicions addicionals
1. Des de la Regidoria de Comerç i Abastiments podran realitzar-se estudis sobre productes
i oferta per a l’adequació als nous hàbits de consum i les demandes de comerciants i
consumidors.
2. A fi d'adequar el funcionament dels mercats a la millora competitiva, professionalitat,
imatge comercial i hàbits de consum, es podran establir criteris d'acompanyament i de
bones pràctiques a la present ordenança, des de la comissió consultiva de mercats de la
ciutat de València, que valoren la incorporació de les propostes que vinguen legitimades per
les associacions de venedors del sector.
Disposicions transitòries
1. El procés d'ampliació de 2 a 4 metres de les autoritzacions de venda no sedentària que
es realitza de conformitat amb el punt 2n de la Resolució d'Alcaldia núm. 14-A de data 5 de
febrer de 1999, es continuarà efectuant en funció de l'espai disponible fins a la seua
finalització, d'acord amb el procediment establit i vigent a este efecte.
2. L'Ajuntament podrà reordenar l'activitat o ubicació de mercats extraordinaris previstos en
la present ordenança, per a adequar-los a criteris de viabilitat comercial i dimensionamiento
que permeten tant l'activitat comercial com el servici al ciutadà.
3. La Delegació de Comerç i Abastiments, sentits els representants de les associacions,
procedirà a la reordenació i reubicació definitiva de l'actual mercat extraordinari de Pinedo, a
fi de donar resposta a la sol·licitud cursada pels venedors.

ANNEX I
Parada desmuntable per a mercats de venda no sedentària
Parada de venda desmuntable per a mercat de venda no sedentària constituïda per una
estructura d'acer galvanitzat formada per barres extensibles i lona de cobriment.
L'estructura constarà de quatre suports verticals situats en els cantons, de 2 metres d'altura
i, en cas que la parada tinguera 4 metres de front, s'afegiran dos suports en els punts
mitjans dels costats majors, de 2,55 metres d'altura per a la formació del carener. A l'efecte

de fer rígida l'estructura s'uniran de forma perimetral els caps dels suports per mitjà de
barres horitzontals. Així mateix, es podrà col·locar una segona barra horitzontal, paral·lela i
més baixa que l'anterior, a 50 cm. d'esta pels costats i el fons de la parada, deixant lliure el
front. Totes les barres seran d'acer galvanitzat del seu color natural, és a dir, sense pintar.
Seran de secció quadrada, de 3 per 3 cm., extensibles per mitjà de sistemes periscòpics
amb una altra barra que hi ix fixada amb palometa de rosca, que se situarà per motius de
seguretat en les cares superior o lateral de les barres horitzontals, i en les que donen a
l'interior de la parada en les verticals. La unió de les barres verticals i horitzontals serà per
mitjà de randa tangencial amb fillola de 8 a 10 cm., en la forma que s'indica en el detall dels
plànols.
L'estructura podrà disposar en el seu front d'un xicotet vol de no més de 50 cm. que no
podrà sobreeixir dels límits de la superfície màxima autoritzada, i en este cas es recularan
els suports del front.
El tendal serà de tela de loneta impermeabilitzada a dos aigües, amb caigudes cap als
laterals, on penjarà un mínim de 50 cm. El color i disseny de la loneta seran els que
autoritze el Servici de Comerç i Abastiments, per al conjunt dels mercats extraordinaris.
El fons de la parada estarà tancat amb tela de loneta, del mateix material i color que el
sostre, deixant un espai lliure des del sòl de 50 cm.

