
A N U N C I  

Transcorregut el termini d'informació pública, sense que s'haja presentat cap reclamació o
suggeriment  a  la  present  ordenança,  queda  aprovada  definitivament  l'esmentada
ordenança, segons acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 2 de gener de
2014, de conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local.

ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT INTERIOR DE BORRIANA

PREÀMBUL

L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, atribueix
al municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, la
promoció de totes les activitats i la possibilitat de prestar tots aquells serveis públics que
contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

Les competències que pot exercir el municipi, en els termes que la legislació de l’Estat i
de la comunitat autònoma estableix, apareixen fixades en l’article 25, punt 2, apartat g, de
l’esmentada  Llei,  com  ara  les  d’abastiments,  escorxadors,  fires,  mercats  i  defensa
d’usuaris i consumidors.

A això caldria afegir que la prestació del servei de mercat queda establida com a obligació
dels municipis amb població superior a 5.000 habitants, en l’article 26, punt 1, apartat b de
la mateixa Llei reguladora de les bases de règim local, municipi entre els quals es troba
Borriana.

Obligació que així mateix recull en l’article 34, lletra b, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

La potestat reglamentària, dins de l’esfera de les seues competències i en la seua qualitat
d’administració pública de caràcter territorial,  correspon als municipis, tal  com reconeix
l’article 4, punt 1, apartat a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i precisa l’article 55 del Reial
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.

Esta  potestat  reglamentària,  que  es  tradueix  en  disposicions  de  caràcter  general,
revesteix (d’acord amb el que preveuen els articles 5 i 7 del Decret de 17 de juny de 1955,



pel  qual  s’aprova  el  Reglament  de  serveis  de  les  corporacions  locals)  la  forma
d’ordenances o reglaments.

La present Ordenança té com a finalitat regular el servei municipal del Mercat Interior,
establir el seu règim de funcionament i els requisits per a l’exercici de la venda al detall
pels  concessionaris,  amb  expressió  dels  drets  i  obligacions  que  tenen  i  el  règim
d’infraccions i  sancions que,  d’acord amb el  que disposen les normes legals,  els  són
aplicables. 
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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT INTERIOR DE
BORRIANA 

CAPÍTOL I 
Disposicions generals 

Article 1. Objecte

La present Ordenança té com a objecte la regulació de l’activitat comercial realitzada al
Mercat Municipal Interior de Borriana, el seu règim de funcionament i els requisits per a
l’exercici de la venda al detall pels concessionaris, amb expressió dels drets i obligacions
que tenen i el règim d’infraccions i sancions que, d’acord amb el que disposen les normes
legals, els són aplicables. 

Queden exclosos els denominats mercats de venda no sedentària, que es regulen d’acord
amb el que disposa la legislació aplicable i la seua Ordenança.

Article 2. Finalitat

El Mercat Municipal Interior és l’establiment que, amb les seues instal·lacions i serveis,
l’Ajuntament de Borriana destina a la  venda de productes i  articles alimentaris  per  al
consum públic i  d’aquells altres que per a la seua venda puga autoritzar la corporació
municipal. 

Article 3. Naturalesa

L’edifici de titularitat municipal on s’ubica el Mercat té la naturalesa de bé de domini públic
afecte a un servei públic. Les parades i punts de venda són de propietat municipal i, per
tant, són inalienables, imprescriptibles i inembargables. Els usuaris i els concessionaris en
estes ubicats han de respectar les instal·lacions i vetlar per la seua conservació. 

Article 4. Instal·lacions

El  Mercat  Interior  té  les  seues  instal·lacions  distribuïdes  en  parades  de  venda  i  la
classificació d’estes, la seua numeració i la destinació d'estes han de ser determinades
pel Ple de la corporació municipal, bé en aprovar el projecte d’obres i/o la remodelació del
servei, bé per mitjà d’acord plenari específic adoptat a este efecte, sense perjudici que
estes determinacions puguen ser objecte de delegació en l’Alcaldia Presidència.

Article 5. Activitat comercial

Les vendes, en les parades del Mercat Interior, s'han de fer necessàriament al detall. 

És  activitat  comercial  de  caràcter  detallista  l’exercici  professional  d’elaboració  i/o
adquisició de productes en nom i per compte propi per a la seua revenda al consumidor.



Article 6. Serveis

Ha de ser de compte de l’Ajuntament el subministrament d’enllumenat públic interior del
Mercat i de les seues dependències o serveis generals. Els titulars o concessionaris de
les parades han de contractar  directament  amb la  companyia subministradora el  fluid
elèctric  de la  parada respectiva,  tant  pel  que fa  a l’enllumenat  com pel  que fa  a l’ús
industrial, en la forma i condicions d’instal·lació previngudes per l’Administració Municipal.
L'esmentada instal·lació s'ha de realitzar per comptador a càrrec del concessionari de la
parada.

L’Ajuntament ha d'efectuar les tasques de neteja del recinte i ha de realitzar, així mateix,
les funcions de vigilància, amb la col·laboració dels concessionaris. 

Article 7. Horari

L’horari d’obertura i tancament del Mercat ha de ser determinat:

a) Per  l’Alcaldia  Presidència  o  per  la  regidoria  delegada,  en  el  supòsit  d'haver-hi
delegació. En l’actualitat i en atenció a la diferent oferta comercial i de consum, l’horari és
el següent:

- De dilluns a dissabte, l’horari mínim i obligatori és de 8 a 14 hores i de 17 a 20 hores. Pot
prolongar-se fins a les 22 hores, si  l'esmentada prolongació resulta d’interés per a les
vendes que ha d'efectuar el titular de la parada.

- Els diumenges, únicament es poden realitzar vendes al matí, de 8 a 14 hores, i sempre
que, d’acord amb la normativa d’horaris autonòmica, siguen possibles.

b) No obstant  això,  l’Alcaldia  Presidència i,  si  escau,  la  regidoria  delegada del  servei
poden,  excepcionalment,  autoritzar  un altre  horari  o  data de funcionament del  Mercat
distints del règim general que s’establira, sempre que es justificara l'esmentat horari per
motius  de  festivitats  o  circumstàncies  especials,  i  a  este  efecte  ha  de  publicar-se
l'esmentada autorització en el tauler d’anuncis del Mercat Municipal.

La resolució que es dicte ha d’ajustar-se, en tot cas, als límits continguts en la normativa
de legal aplicació.

d) L’horari de descàrrega dels gèneres s’ha d'efectuar durant les hores i en la forma que
determine l’Ajuntament.  Només es permet la descàrrega de productes en les parades
assenyalades a este efecte.

CAPÍTOL II 
Concessions 

Article 8. Naturalesa

L’adjudicació i explotació de les parades del Mercat Interior té la naturalesa de concessió
administrativa -per tal com comporta l’ús privatiu de béns de domini públic-, per la qual



cosa  els  titulars  de  les  concessions  de  les  esmentades  parades  no  n'adquireixen  la
propietat, sinó el dret d’ocupació d’acord amb les condicions de gaudi establides en el
plec  de  clàusules  regulador  del  procediment  d’adjudicació  d'estes,  en  la  present
Ordenança i en la normativa de legal aplicació. 

Article 9. Titulars

Poden  ser  titulars  de  parades  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o
estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar i no estiguen incurses en alguna de les
prohibicions de contractar que preveu l’article 60 del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i  sempre que
complisquen  els  requisits  que  a  este  efecte  es  continguen  en  el  plec  de  clàusules
regulador de l'esmentada concessió per a concórrer com a licitador. 

Article 10. Procediment de concessió

El procediment per a la concessió de les parades de venda del Mercat Interior ha de ser
l’establit en el corresponent plec de clàusules que es redacte a este efecte.

Article 11. Duració

Les concessions s’atorguen per un termini de cinc anys i poden prorrogar-se per acord
exprés de les parts per períodes de cinc anys, fins a un màxim de vint anys, inclosa la
duració inicial i les possibles pròrrogues. 

La vigència de la concessió s’inicia l’endemà de l’adjudicació definitiva, sempre que haja
finalitzat el termini de l’anterior concessió. En cas contrari, s’inicia a partir de la data en
què l’anterior s’haja extingit o finalitzat la pròrroga d'esta.

CAPÍTOL III 
Transmissió de les concessions

Secció I 

De la transmissió de les concessions

Article 12. Dels subjectes legitimats

1. Estan legitimats per a sol·licitar l'esmentada autorització:

a) Les persones físiques i titulars de les parades de venda, amb fonament en la seua
incapacitat sobrevinguda o per jubilació i a favor del cònjuge i, si no n’hi ha o per renúncia
d’este,  a  favor  dels  parents  per  consanguinitat  o  afinitat  dins  del  primer  grau,  amb
identificació del concessionari proposat.

b) Les persones jurídiques i titulars de parades de venda, prèviament a la seua dissolució
o cessament de la seua activitat i amb fonament en l'esmentada causa, poden sol·licitar-la



a favor d’un dels socis, amb identificació del soci proposat. 

c) El cònjuge i, si no n’hi ha o per renúncia d’este, els parents per consanguinitat o afinitat
dins del  primer grau,  amb fonament en la  defunció del  titular  de la concessió,  poden
sol·licitar-la a favor seu.

Article 13. Òrgan competent

L’òrgan competent per a concedir o denegar l’autorització necessària per a la transmissió
de la concessió de les parades de venda del Mercat Interior és l’Alcaldia Presidència. 

Article 14. De l’autorització prèvia i expressa a la transmissió

1. En cap dels supòsits  previstos en l’article 12 d’esta Ordenança pot  transmetre’s  la
concessió de les parades de venda, sense obtenir, prèviament i expressament, l’oportuna
autorització municipal.

2. La no-formulació, en els terminis fixats en l’article 16 d’esta Ordenança, de la petició de
transmissió de la concessió pel seu titular o pel causahavent d'este, produeix l’extinció de
la concessió, d’acord amb el que disposa l’article 100, lletra a de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, per als supòsits de defunció,
incapacitat  sobrevinguda  o  extinció  de  la  personalitat  jurídica,  de  manera  que  queda
vacant o lliure la parada i a la disposició de l’Ajuntament, en la seua condició de propietari
d'esta. 

Article 15. Dels requisits dels cessionaris

Les persones que accedisquen a la concessió per mitjà de transmissió han de reunir els
requisits per a concórrer com a licitador establits en el plec de clàusules regulador de la
concessió  de  les  parades  de  venda  al  Mercat  Interior.  Els  esmentats  requisits  s’han
d'acreditar documentalment amb la presentació de la sol·licitud de transmissió davant de
l’Ajuntament. 

Secció II 

Del procediment de transmissió de les concessions de parades del Mercat 

Article 16. Iniciació

1. Les persones físiques, els seus causahavents o les persones jurídiques que siguen
concessionàries  de  les  parades  de  venda  al  Mercat  Municipal  poden  instar-ne  la
transmissió, en els supòsits previstos en l’article 12 d’esta Ordenança, 

2. Documentació i termini de la sol·licitud. La petició de transmissió s'ha de formular a
l’Alcaldia Presidència, en la forma que a continuació s’expressa:

a) En el supòsit regulat en l’apartat a de l’article 12, s’ha d'acompanyar declaració del
titular en què manifeste la impossibilitat de continuar exercint com a concessionari, amb
fonament en el fet que concorren en ell algun dels supòsits d’incapacitat sobrevinguda o
de jubilació que li  impedeixen complir  els requisits per a l’exercici  de la seua activitat



establits en l’article 22 de la present Ordenança.

A este efecte, ha d'acompanyar la documentació acreditativa de la manifestació realitzada
que estime pertinent i designar el familiar la subrogació del qual se sol·licita, d'acord amb
l’ordre de prelació previst en l'esmentat apartat a. 

La petició s'ha de formular a l’Alcaldia Presidència, en el termini d’un mes comptador a
partir  de la data en què tinguera lloc la declaració d’incapacitat  sobrevinguda o la de
jubilació del titular.

b) En el supòsit regulat en l’apartat b de l’article 12, s’ha d'adjuntar, a la sol·licitud de
transmissió, la documentació acreditativa de l’acord, expedida per l’òrgan competent de la
persona jurídica, en la qual es faça constar el concret motiu –cessament o dissolució- que
fonamenta l'esmentada sol·licitud i la identificació del soci a favor del qual es planteja la
transmissió.

La  petició,  acompanyada  de  la  documentació  acreditativa  de  l’acord,  en  els  termes
expressats, ha de formular-se sempre amb anterioritat a la dissolució o liquidació d'esta. 

c)  En el supòsit regulat en l’apartat c de l’article 12, s’ha d'acompanyar declaració pel
causahavent  que pretenga subrogar-se en la  concessió del  titular,  en la  qual  es faça
constar que, d'acord amb l’ordre de prelació definit en l'esmentat apartat, li correspon a ell
instar-ne la transmissió a favor seu, acompanyant a este efecte certificació de defunció del
titular i aquella altra documentació acreditativa de la manifestació realitzada que estime
pertinent.

L'esmentada  petició  s'ha  de formular  a  l’Alcaldia  Presidència,  en  el  termini  d’un  mes
comptador a partir de la data en què tinguera lloc l’òbit del titular. 

3. En qualsevol dels supòsits regulats en el número 2 d’este article, ha d’acompanyar-se,
a la sol·licitud, la documentació acreditativa del fet que les persones per a les quals se
sol·licita la transmissió pel titular de la concessió o el causahavent que la inste a favor
seu,  reuneixen  els  requisits  per  a  concórrer  com  a  licitador  establits  en  el  plec  de
clàusules regulador de la concessió de les parades de venda al Mercat Interior.

Article 17. Resolució del procediment

1. L’Alcaldia  Presidència,  previs  els  informes  pertinents,  ha  d'acceptar  o  denegar
l’autorització de la transmissió i s'ha de notificar a les persones interessades, en el termini
de  tres  mesos  comptadors  des  que  la  sol·licitud  haja  tingut  entrada  en  el  registre
municipal, tal com s’estableix en l’apartat 2 de l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment
administratiu comú (LRJPAC).

2. L’esmentat termini pot ser objecte de suspensió, si concorre en este procediment algun
supòsit dels previstos en l’apartat 5 de l’article 42 de la LRJPAC.

3. El  transcurs  del  termini  de  tres  mesos,  sense  haver-li  estat  notificada la  resolució
expressa de l’Alcaldia Presidència, legitima el titular de la concessió o el seu causahavent
per a entendre desestimada la seua petició de transmissió per silenci administratiu i  li
permet la interposició del recurs administratiu i del recurs contenciós administratiu, si així
ho estimara pertinent, d’acord amb el que disposen els apartats1 i 2 de l’article 43 de la



LRJPAC.

4. En el supòsit de desestimació de la petició de transmissió per silenci administratiu,
prevista  en  l’apartat  3  d’este  article,  l’Alcaldia  Presidència  pot  dictar  una  resolució  i
notificar-la a la persona interessada després del venciment del termini de tres mesos. Si
així ho fera, la resolució expressa i posterior que adopte l’Alcaldia Presidència no està
vinculada pel sentit desestimatori del silenci administratiu, d’acord amb el que disposa la
lletra b, apartat 3 de l’article 43 de la LRJPAC.

Article 18. Efectes

La resolució  de  l’Alcaldia  Presidència,  en  relació  amb la  petició  de  transmissió  de  la
concessió, produeix els efectes següents:

A. Si la resolució concedeix expressament la transmissió i una vegada formalitzada la
concessió:
 
1) El nou concessionari ha de complir els requisits establits en l’article 22 de la present
Ordenança, que estableix els requisits necessaris que ha de reunir per a l’exercici de la
venda al detall. 

2) S'ha de subrogar en tots els drets i obligacions de l’anterior adjudicatari. Ha de satisfer
els drets i prestar les garanties que li siguen exigibles, d'acord amb el plec de clàusules
regulador de l’adjudicació que resulte vigent en l'esmentat moment i en l’Ordenança fiscal
corresponent. 

3) L’adquirent o cessionari té dret al gaudi de la parada de venda pel temps que restara de
la concessió. 

4) L’activitat  a què es dedique la parada de venda ha de ser la mateixa que tenia el
concessionari cedent, perquè la transmissió no comporta ni autoritza canvi de l’activitat
que  tinga  assignada  el  punt  de  venda  transmés,  llevat  que  l’Ajuntament  autoritze
expressament,  a  instància  de  la  persona  interessada,  la  seua  modificació,  previs  els
tràmits legalment establits. 

B. Si la  resolució denega expressament o presumptament la transmissió,  es produeix
l’extinció de la concessió. 

Capítol IV

Extinció de les concessions 

Article 19. Supòsits

Les concessions sobre les parades del Mercat Interior s’extingeixen, d’acord amb el que
disposa  l’article  100  de  la  Llei  33/2003,  de  3  de  novembre,  de  patrimoni  de  les
administracions públiques, en els supòsits de resolució previstos en el plec regulador de la
concessió i en aquells establits en la present Ordenança, per les causes següents: 

a) Mort  o  incapacitat  sobrevinguda  del  concessionari  individual  o  extinció  de  la
personalitat jurídica.



b) Falta  d’autorització  prèvia  en  els  supòsits  de  transmissió  previstos  en  la  present
Ordenança.

c) Caducitat per venciment del termini.

d) Rescat de la concessió, prèvia indemnització.

e) Desafectació del bé, i en este cas es procedeix a la seua liquidació d’acord amb el que
preveuen  els  apartats  2  i  3  de  l’article  102  de  la  Llei  33/2003,  de  patrimoni  de  les
administracions públiques.
 
f) Mutu acord.

g) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del
titular de la concessió, declarats per l’òrgan que va atorgar la concessió.

h) Desaparició del bé. 

i) Incompliment d’algun dels requisits per a l’exercici de l’activitat previstos en l’article 22
d’esta Ordenança. 

j) Quan el titular de la parada deixe de satisfer les taxes municipals d’ocupació de la
parada corresponents a un trimestre o la resta de tributs que siguen aplicables, d’acord
amb el que disposa l’Ordenança fiscal reguladora d'estos.

k) Qualsevol altra causa prevista en les condicions generals o particulars per les quals es
regisquen.

l) Renúncia del titular de la concessió, amb pèrdua de l’import del cànon. 

m) Quan s’impose com a sanció per la comissió d’infraccions molt  greus en la forma
prevista en la present Ordenança. 

n) Per resolució judicial. 

Article 20. Procediment

La  declaració  de  l’extinció  de  la  concessió  requereix  la  incoació  del  corresponent
procediment  administratiu  en  què  s'ha  de  donar  audiència  al  concessionari.  Sense
perjudici del tràmit d’audiència, en el procediment ha de constar: 

a) Si l’extinció es fundara en incompliment dels deures i obligacions del concessionari,
s’han d'acreditar en el procediment aquells infringits i la responsabilitat del concessionari.

b) Si  l’extinció  es  produeix  perquè  sobrevinguen  exigències  d’interés  públic,  ha
d’explicitar-se i motivar-se estes en el procediment. 

Article 21. Efectes

Sense perjudici dels concrets efectes que per alguna de les causes es produïsquen per al
titular de la concessió, en tots aquells en què es declare l’extinció de la concessió, es
produeixen els efectes generals següents: 



a) El titular de la concessió ha de desallotjar la parada i procedir a la retirada de tots els
efectes i mobiliari que no hagen de quedar de titularitat municipal, d’acord amb el que
disposa la lletra n de l’article 23, en el termini de deu dies des que li siga notificada la
resolució que declara l’extinció de la concessió. 

b) Si en el referit termini no portara a efecte el desallotjament, l’Ajuntament pot acordar el
desnonament  en  via  administrativa,  i  són  de  compte  de  l’adjudicatari  les  despeses
derivades de l’execució del desnonament. 

CAPÍTOL V

Requisits per a l’exercici de l’activitat pels concessionaris 

Article 22. Requisits

Formalitzada la concessió, l’exercici de l’activitat de venda requereix que es complisquen
els requisits següents: 

a) Estar donat de l’alta en l’epígraf corresponent i al corrent en el pagament de l’impost
d'activitats  econòmiques  o,  en  cas  d’estar-ne  exempts,  estar  donat  d’alta  en  el  cens
d’obligats tributaris. 

b) Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga, i al corrent en el
pagament de les cotitzacions d'esta.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantenir cap deute
amb la Hisenda Municipal  en relació  amb la seua condició  de concessionari  o per  la
imposició de sancions. 

d) Les persones que vagen a manipular els aliments han d’estar en possessió del certificat
corresponent acreditatiu de la formació com a manipulador d’aliments.

e) Reunir els requisits i condicions higienicosanitàries exigits per la normativa reguladora i
relatius a les condicions dels productes, instal·lacions i venda.

f) Mantenir  vigent  una  pòlissa  d'assegurança  de  responsabilitat  civil  que  cobrisca  els
danys  que  puguen  ocasionar-se  en  la  mateixa  parada,  en  les  altres  parades  o  en
qualsevol dels elements comuns del Mercat, així com als usuaris i  a l’Ajuntament, per
accions o omissions del mateix concessionari o de les persones que treballen pel seu
compte.

g) Els prestadors estrangers, nacionals de països que no siguen membres de la Unió
Europea,  han  d’acreditar  el  compliment  de  les  obligacions  establides  en  la  legislació
vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball, i han d’acreditar la vigència dels
permisos preceptius per a l’inici  de l’activitat  i  durant tot  el  període que comprenga la
concessió.

En  cas  que  els  esmentats  permisos  hagen  de  ser  renovats  durant  la  vigència  de  la
concessió,  el  seu  titular  ha  d’aportar  i  subscriure  un  compromís  de  renovació  dels



esmentats permisos. Renovació que s'ha de posar de manifest, al seu moment i davant
de  l’Ajuntament,  per  mitjà  de  la  presentació  dels  nous  permisos  expedits  o  de  la
documentació justificativa d’haver-los instat dins del termini legal previst, a fi que, per mitjà
del seu examen i conformitat, puga incorporar-se'n còpia a l’expedient, per a la deguda
constància del compliment d’este requisit.

h) Tenir concedides les autoritzacions o llicències exigides per la normativa vigent per a
l’exercici de l’activitat.

i) Tots els altres exigits legalment per a iniciar l’activitat comercial de què es tracte.

j) No incórrer durant l’exercici de l’activitat i en la seua condició de titular de la concessió,
en alguna de les prohibicions de contractar que preveu l’article 60 del RDLeg. 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
ni  en  aquelles  altres  que  constituïsquen  requisits  legals  per  a  tenir  la  condició  de
concessionari previstes en el plec de clàusules regulador d'esta i en la normativa legal
d’aplicació. 

k) Presentar  en  l’Ajuntament  una  comunicació  prèvia  en  què  consten  les  dades
identificatives del titular de la parada i s’indique el dia en què s'iniciarà o continuarà, per al
supòsit de pròrroga de la concessió, l’exercici de l’activitat de venda.

Capítol VI

Obligacions i drets del concessionari 

Article 23. Obligacions

Els titulars de les parades del Mercat Interior tenen les obligacions següents:

a) Exercir la venda únicament dels productes emparats per l’autorització municipal, durant
els dies i hores autoritzats, a la parada del Mercat adjudicada per mitjà de concessió. 

b) Acreditar-se davant de la Policia Local o la Inspecció del Mercat, quan siga requerit,
facilitant  la  informació  veraç,  completa  i  necessària  perquè puguen complir  les  seues
funcions d’informació, vigilància i inspecció; així com complir els requeriments d’esmena
que li siguen formulats. 

Igualment estan obligats a exhibir,  al  vigilant del Mercat i  a la Inspecció Sanitària i  de
Consum, tots els articles que tinguen exposats o emmagatzemats per a la venda. 

c) Tenir a la disposició de la inspecció i autoritats les factures i documents que acrediten la
procedència dels productes objecte de comerç. 

d)  Tenir  a  la  disposició  dels  compradors,  i  entregar-los  de  forma  gratuïta,  fulls  de
reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats i exposar en un cartell visible al
públic que es disposa d'estos. 

e) Expedir tiquets de compra o, si escau, factures als consumidors que ho sol·liciten, en
els quals s’incloguen les dades d’identificació del comerciant, producte adquirit i preu. 



f) Realitzar la càrrega i descàrrega dels productes en l’horari i els llocs que a este efecte
establisca l’Ajuntament. No està permés deixar els carros i altres utensilis de càrrega i
descàrrega ni cap altre element en els corredors o zones no destinats a este fi. 

g) Ubicar els productes i mercaderies sense sobrepassar el perímetre o demarcació de
cada parada ni interceptant el pas dels carrers, que han de trobar-se sempre expedits i
sense dificultar el seu trànsit.

h) Finalitzat l’horari de venda han de recollir-se els envasos, cistelles i la resta d’efectes
sobrants, i s'ha de procedir també a la neteja de la parada. El fem i les deixalles s'han de
dipositar dins dels contenidors i en bosses lligades o tancades.

i) Mantenir neta i en les degudes condicions sanitàries la parada i els productes en esta
oferits, durant tot l’horari de venda. 

j) Efectuar, a costa seu, les obres de conservació o reparacions menors o de manteniment
que foren necessàries al recinte de les parades de la seua titularitat, amb l’autorització
prèvia municipal. 

k) Mantenir en bon estat la parada o parades adjudicades, sense causar danys i assumir,
a càrrec seu, la realització de les obres que siguen necessàries per a reparar els danys o
desperfectes que es causen per culpa o negligència seua, tant en la parada i els seus
elements com en la resta de les instal·lacions del Mercat Interior. 

l) Obtenir l’autorització prèvia municipal en les modificacions i instal·lacions que pretenga
realitzar en la parada o parades adjudicades, respectant en tot cas les seues dimensions,
tipologia i ubicació. 

m)  Obtenir  l’autorització  prèvia  municipal  per  a  realitzar  les  instal·lacions
complementàries,  com  ara  armaris,  prestatges,  tarimes,  ganxos,  suports,  rètols
anunciadors, vitrines frigorífiques, etc. 

n)  Totes  les  obres  i  instal·lacions,  degudament  autoritzades,  que  es  realitzen  en  les
parades i queden unides de mode permanent al sòl, parets i la resta d’elements integrants
de l’immoble del Mercat han de quedar de propietat municipal i afectades al servei públic
com a béns demanials, sense dret a indemnització a favor de les persones titulars a la
finalització del termini de la concessió.

S’entén que estes obres estan unides de mode permanent quan no es puguen separar del
sòl, parets o elements de la parada de venda sense crebant o deteriorament d’estos. 

ñ) A demolir, a  costa  seu,  les  obres  no  autoritzades,  i  estan  obligats  a  reparar  i
indemnitzar els danys ocasionats a les persones i als elements del Mercat. 

o) Assumir els danys i perjudicis que poguera ocasionar a tercers, inclòs en tal concepte
l’Ajuntament, en l’exercici de la seua activitat i havent de mantenir actualitzada la pòlissa
d’assegurança. 

p) Prestar el servei de forma continuada, llevat que la suspensió de la venda al detall
responga  a  causes  de  malaltia  o  d’absència  degudament  justificades  davant  de
l’Ajuntament. Complir l’horari de venda establit per l’Ajuntament. 



q) Tractar el públic i les autoritats i funcionaris amb la deguda correcció, facilitant a estos
últims la inspecció de la parada, de les seues instal·lacions i productes. 

r) Exhibir cartells o etiquetes en què s’exposen prou visibles per al públic els preus de
venda finals dels productes oferits. 

s) Exhibir l’autorització de venda en lloc visible. 

t) Abonar l’import  de les taxes que se li  apliquen,  tal  com determinen les ordenances
fiscals. 

u) Els titulars o concessionaris de les parades han d’emprar bàscules, pesos i mesures
contrastades en forma.

v) No alienar béns afectes a la concessió que hagueren de revertir  a l’Ajuntament,  ni
gravar-los, ni dedicar-los a fins diferents dels assenyalats en l’adjudicació de la concessió,
excepte autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament. 

i) Les restants i que siguen exigibles d’acord amb la normativa de legal aplicació.

Article 24. Drets del concessionari

Els concessionaris de les parades del Mercat han de gaudir dels drets següents respecte
a la corporació:

a) A ocupar les parades que li hagueren estat adjudicades, d’acord amb el que es disposa
en el plec de clàusules regulador de la concessió de les parades de venda del Mercat
Interior, en la present Ordenança i en les normes de legal aplicació.

b) A exercir públicament i pacíficament l’activitat en l’horari i condicions fixats en la present
Ordenança. 

c) A demanar la deguda protecció de les autoritats locals per a poder realitzar la seua
activitat.

d) A presentar, individualment o col·lectivament, les reclamacions i suggeriments per al
millor funcionament del Mercat.

e) A gaudir  d’un  període  vacacional  per  any  no  superior  a  un  mes,  que  ha  de  ser
comunicat a la Inspecció del Mercat amb un mes d’antelació al seu gaudi. 

f) A la reparació de les deficiències observades en les parades, sempre que estes no
foren imputables a la corporació.

g) A  la  realització  de  millores  estructurals  en  les  parades  quan  prèviament  foren
autoritzades per la corporació.

h) A la instal·lació, pel seu compte i risc, del servei telefònic en les parades de les quals
resulten adjudicataris. La instal·lació, modificació o supressió, si  s'escau, de l'esmentat
servei s'ha de notificar a l’Ajuntament.

i) A constituir hipoteca, amb la prèvia i expressa conformitat de l’Ajuntament, en relació



amb les  instal·lacions  i  equips  que sent  de  la  seua propietat  no  hagen de  revertir  a
l’administració municipal. 

Capítol VII

Dels drets i obligacions de l’Ajuntament 

Article 25. Drets i obligacions

1. L’Ajuntament ha d'assignar en exclusiva, a l’adjudicatari de la concessió, l’ocupació de
la parada, facilitant-li l’accés a esta per a l’exercici de la seua activitat de venda al detall. 

2. Ha de prestar els serveis que es recullen en l’article 6 de la present Ordenança. 

3. L’Ajuntament ha de tenir les facultats que li atorga la normativa d’aplicació tant per a
l’execució  d’obres  de  manteniment  i  aquelles  altres  l’execució  i  import  de  les  quals
corresponga al  concessionari,  com per al  cobrament dels  tributs i  taxes que li  siguen
exigibles d’acord amb les ordenances fiscals d’aplicació. 

4. La responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Borriana ha de ser exigible d’acord
amb el que disposa el capítol I del títol X de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a través
dels procediments previstos en el RD 429/1993, de 26 de març, pel qual es va aprovar el
Reglament de procediment en matèria de responsabilitat patrimonial, excepte els supòsits
de força major i aquells altres que hagen de ser suportats pels concessionaris i usuaris del
Mercat Interior.

Capítol VIII

Inspecció sanitària i de consum i comerç

Article 26. Inspecció sanitària

Correspon a la Inspecció Veterinària, d’acord amb les normes de legal aplicació:

a)  Inspeccionar  les  condicions  higienicosanitàries  de  les  parades,  instal·lacions  i
dependències del Mercat Interior. 

b)  Comprovar  l’estat  sanitari  de  tots  els  gèneres  que  s’exhibisquen,  expenguen  o
emmagatzemen al Mercat Interior. 

c)  Alçar  les actes amb motiu  de la inspecció que practiquen en relació amb fets  que
pogueren ser  constitutius d’infracció  en matèria  sanitària  i  d’higiene alimentària  i  que,
prèvia valoració per l’òrgan competent de la Generalitat Valenciana, inicien, si és el cas, el
procediment sancionador pertinent, d’acord amb el que disposa el Decret 44/1992, de 16
de març, del Govern Valencià, pel qual es determinen el procediment, les sancions i la
competència  sancionadora  en  relació  amb  les  infraccions  sanitàries  i  d’higiene
alimentària. 
 



Article 27. Inspecció de comerç i consum

Correspon a la  Inspecció  de  Comerç i  Consum,  d’acord  amb el  que disposen la  Llei
1/2011, de 21 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i
usuaris de la Comunitat Valenciana, i el Decret 114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel
qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador, la competència i la inspecció en
matèria de comerç i consum: 

a) Realitzar  la inspecció i  control  de mercat  dels  béns,  productes i  serveis  oferits als
consumidors,  practicar  les  oportunes  preses  de  mostres  de  productes  i  adoptar  les
mesures provisionals en els supòsits previstos en esta Ordenança o en la normativa que
desplegue, adapte o modifique l’expressada Llei. 

b) Realitzar les actuacions prèvies a un eventual procediment sancionador quan així ho
jutge necessari l’òrgan competent per a la incoació d’este i col·laborar en els procediments
administratius  sancionadors  o  en  els  procediments  d’un  altre  tipus,  practicant  les
diligències  que  ordene  l’òrgan  competent  de  la  conselleria  competent  en  matèria  de
comerç i consum, d’acord amb el que disposen els apartats 5 i 7 de l’article 7 del Decret
114/2012,  de  13  juliol,  del  Consell,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  procediment
sancionador, la competència i la inspecció en matèria de comerç i consum.
 

Capítol IX

Personal afecte al Mercat

Article 28. Del personal municipal destinat al Mercat

1. Les funcions del vigilant del Mercat són les següents:

a) Vigilar el compliment de les obligacions exigides en la present Ordenança. 

b) Vetlar per la conservació i  manteniment de les instal·lacions del  Mercat,  havent de
comunicar  a  l’Alcaldia  Presidència  o  regidoria  delegada  qualsevol  deficiència  que
observara. 

c) Donar compte a l’Alcaldia Presidència o regidoria delegada de Mercats de qualsevol
deficiència  que,  en  relació  amb  les  instal·lacions,  manteniment  i  venda  al  detall,
observara.

d)  Col·laborar  i  assistir  a  les autoritats  d’inspecció sanitària,  de comerç i  consum,  en
l’exercici de les seues funcions. 

e) Aquelles  altres que li  assigne l’Alcaldia Presidència o, si és el cas,  la Regidoria del
Mercat. 
 
2. El  servei  d’ordre  públic,  el  duen  a  terme  agents  del  servei  de  Policia  Local,  que
igualment atenen i assisteixen tant el vigilant del Mercat com les autoritats sanitàries i de
comerç i consum en l’exercici de les seues funcions. 

Capítol X



Règim d’infraccions i sancions

Secció I

Infraccions

Article 29. Concepte

Constitueixen infracció  en  matèria  de  venda sedentària  al  Mercat  Interior  de  Borriana
l’incompliment dels mandats i prohibicions establits en el títol VII de la Llei 3/2011, de 23
de març, de comerç, de la Comunitat Valenciana; en el  capítol I del títol  IV de la Llei
1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i
usuaris de la Comunitat Valenciana i en la present Ordenança com a norma de regulació i
ordenació d’un servei municipal i dels béns de domini públic a este adscrits, d’acord amb
el que disposa l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

Article 30. Règim jurídic

1. Les infraccions administratives contingudes en la present Ordenança s'han de regir pel
que es disposa en el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local  (articles 139 a 141),  en la  Llei  3/2011,  de 23 de març,  de comerç,  de la
Generalitat, i en el capítol I del títol IV de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat,
per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

2. Correspon a l’Ajuntament de Borriana la competència per a sancionar les infraccions en
matèria de venda sedentària previstes en la present Ordenança, de conformitat amb allò
que s’ha disposat en el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (articles 139 a 141), i, si és el cas, l’exercici de la competència sancionadora
previst en l’apartat 2 de l’article 56 del Decret 114/2012, de 13 juliol, del Consell, pel qual
s’aprova el  Reglament del  procediment  sancionador,  la  competència i  la  inspecció en
matèria de comerç i consum, sense perjudici de l’atribuïda per este Decret als òrgans de
la Generalitat-Conselleria de Comerç i Consum i Consell.

3. Les infraccions a preceptes continguts en les normatives reguladores de comerç interior
i les relatives a vulneració dels drets i protecció de consumidors i usuaris no recollides en
la  present  Ordenança  i  aquelles  que  constituïsquen  vulneració  de  les  condicions
tecnicosanitàries dels productes a la venda, s'han de traslladar a la Generalitat, com a
administració competent en esta matèria.

4. Sense perjudici de l’anterior, l’Ajuntament de Borriana, a través dels seus agents, pot
dur a terme mesures cautelars, com la confiscació de productes a la venda, quan estime
que poden ocasionar risc per a la salut  o seguretat  dels consumidors o quan hi  haja
motius fundats per a sospitar-ne l'origen il·lícit.

5. En cas que les irregularitats constatades siguen susceptibles de ser qualificades com a
falta o delicte, s'han de traslladar a les autoritats competents.

Article 31. Classificació de les infraccions

Les infraccions a la normativa legal i  a la present Ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus. 

Article 32. Infraccions lleus



1.  Tenen  la  consideració  d’infraccions  lleus  els  incompliments  de  les  obligacions
d’informació, requisits i prohibicions establides en la present Ordenança i en la normativa
de  legal  aplicació,  quan  constituïsquen  simples  inobservances  que  no  tinguen
transcendència  econòmica  i  no  estiguen  tipificades  com  a  greus  o  molt  greus,  en
particular:

a) L’exercici  de la venda al  detall  sense tenir  exposat,  en forma visible per  al  públic,
l’autorització  o  el  document  acreditatiu  d'esta  expedit  per  l’Ajuntament  de  Borriana,
d'acord  amb  l’art.  103.8  de  la  Llei  de  comerç,  infringint l’apartat  s  de  l’article  23  de
l’Ordenança.

b) Ubicar els productes i mercaderies sobrepassant el perímetre o demarcació de cada
parada, o interceptant el pas dels carrers, que han de trobar-se sempre expedits i sense
dificultar el seu trànsit, d'acord amb l’art. 103.1 de la Llei de comerç, infringint l’apartat g
de l’article 23 de l’Ordenança

c) No tenir, a la disposició dels compradors, els fulls de reclamacions en model oficial, així
com la mancança de la corresponent informació, per mitjà de cartell, sobre estos, segons
la normativa aplicable, d'acord amb l’art.  69.4 de l’Estatut  dels consumidors i  usuaris,
infringint l’apartat d de l’article 23 de l’Ordenança.

d) La negativa a facilitar els fulls de reclamacions al consumidor o usuari que els sol·licite
d'acord amb l’article 69.5 de l’Estatut dels consumidors, infringint l’apartat d de l’article 23
de l’Ordenança.

e) No exhibir cartells o etiquetes en què s’exposen, suficientment visibles per al públic, els
preus de venda finals dels productes oferits d'acord amb l’article 65.3 de la Llei 1/2011, de
22 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris, infringint l’apartat r de l’article 23 de
l’Ordenança.
 
f) La  negativa  o  falta  d’expedició  de  la  factura  o  tiquet  de  la  venda  de  productes  o
incomplint,  en  la  seua  emissió,  els  requisits  preceptius,  d'acord  amb l’article  65.7  de
l’Estatut dels consumidors, infringint l’apartat e de l’article 23 de l’Ordenança.

g)  Cursar  informació  errònia  o  clarament  insuficient  a  la  inspecció  o  als  agents  de
l’autoritat  quan esta haja estat sol·licitada de conformitat amb la normativa d’aplicació,
sempre que no tinga caràcter essencial, ni es cause un risc a la salut o seguretat dels
consumidors i usuaris, ni quan en atenció als danys generats o a la intencionalitat haja de
considerar-se greu, d'acord amb l’art. 103.16 de la Llei de comerç, infringint l’apartat b de
l’article 23 de l’Ordenança.

h) No disposar a la parada de venda de les factures i documents de la compra del gènere
que s’oferisca i que acrediten la lícita procedència dels productes, quan siguen requerits
per la inspecció o agents de l’autoritat, d'acord amb l’article 103.1 de la Llei de comerç,
infringint l’apartat c de l’article 23 de l’Ordenança.

i) L’incompliment dels requeriments d’esmena d’irregularitats efectuats per la Inspecció del
Mercat o els agents de la Policia Local, sempre que no resulten perjudicials per a la salut
o la seguretat dels consumidors, d'acord amb l’art. 68.2 de l’Estatut dels consumidors i
usuaris, infringint l’apartat b de l’article 23 de l’Ordenança.

j) L’incompliment de l’horari de venda fixat per l’Ajuntament, infringint l’apartat p de l’article
23 de l’Ordenança. 



k) Realitzar la càrrega i descàrrega dels productes sense complir l’horari establit per a
això o en els llocs habilitats per a l'esmentada finalitat.  Deixar els carros i utensilis de
càrrega i descàrrega o qualsevol altre element en els corredors o llocs no destinats amb
este fi, infringint l’apartat f de l’article 20 de l’Ordenança.

l) No recollir els envasos, cistelles i la resta d’efectes una vegada finalitzada la venda. No
dipositar el  fem i  deixalles dins dels contenidors i  en bosses lligades o tancades i  no
procedir a la neteja de la parada, infringint l’apartat h de l’article 23 de l’Ordenança.

m) No tractar els usuaris, les autoritats i funcionaris amb la deguda correcció, infringint
l’apartat q de l’article 23 de l’Ordenança.

n) No efectuar,  a  costa seu,  les obres de mera conservació i  manteniment  que foren
necessàries perquè la parada mantinga les degudes condicions, quan així fóra requerit pel
funcionari responsable del Mercat, infringint l’apartat k de l’article 23 de l’Ordenança. 

o)  L’incompliment  d’altres  requisits  i  obligacions previstos  en esta Ordenança o en la
normativa de legal aplicació i que no es troben tipificats per estes com a infracció greu o
molt greu. 

p) No mantenir neta i en les degudes condicions sanitàries la parada i els productes en
esta oferits durant tot l’horari de venda, infringint l’apartat i de l’article 23 de l’Ordenança.

q) Tirar  els  usuaris  papers  o  qualssevol  altres  residus a  les  instal·lacions del  Mercat
Interior.

Article 33. Infraccions greus

1. Tenen  la  consideració  d’infraccions  greus  els  incompliments  de  les  normes  sobre
normalització, documentació i condicions de venda, establides en la present Ordenança i
en la normativa de legal aplicació, quan i encara en el cas que constituïsquen simples
inobservances, tinguen transcendència econòmica o puguen produir per acció o omissió
riscos per a la salut o seguretat dels consumidors o usuaris per negligència o en forma
deliberada, que no estiguen tipificades com a lleus o molt greus, i en particular:

a) La comercialització de productes que, tot i requerir autorització administrativa, no en
tinguen,  sempre que  no  estiga  atribuïda  a  una  altra  autoritat,  infringint  l’apartat  a  de
l’article 23 de l’Ordenança (article 65.2 de l’Estatut dels consumidors).

b) Causar, per culpa o negligència, desperfectes o danys als béns de titularitat municipal,
infringint l’article 23 lletra k de l’Ordenança.

c) Exercir l’activitat de venda un col·laborador o empleat del titular, sense tenir autorització
per a això, d'acord amb l’article 104.2 de la Llei de comerç detallista.

d)  La negativa, resistència o obstrucció manifesta a subministrar dades o a facilitar la
informació requerida per la Inspecció del Mercat, les autoritats o els seus agents amb
l’objecte de complir les funcions d’informació, vigilància, investigació, inspecció, tramitació
i execució en les matèries de la seua competència, d'acord amb l’article 104.19 de la Llei
de comerç detallista.

e)  Cursar  informació  errònia  o  clarament  insuficient  a  la  inspecció  o  als  agents  de
l’autoritat  quan esta haja estat sol·licitada de conformitat amb la normativa d’aplicació,
sempre que, pel seu caràcter essencial, els danys generats o la intencionalitat haja de
considerar-se infracció greu, d'acord amb l’art. 103.16 de la Llei de comerç detallista.



f) L’incompliment  o  desatenció  dels  requeriments  o  advertències  que  concretament
formulen la vigilància del Mercat o les autoritats competents per a situacions específiques,
a fi de corregir o evitar situacions o circumstàncies que puguen resultar perjudicials per a
la  salut  o  la  seguretat  dels  consumidors,  d'acord  amb  l’art.  63.2  de  l'Estatut  dels
consumidors i usuaris

g) Les  accions  o  omissions  que  produïsquen  riscos  per  a  la  salut  o  seguretat  dels
consumidors,  siga  en  forma  deliberada  o  per  negligència,  d'acord  amb  l’art.  63.1  de
l’Estatut dels consumidors i usuaris.

h) L’absència del titular o l’abandó injustificats de la parada de venda durant tres dies, en
un mes, infringint l’article 23 lletra p de l’Ordenança.

i) Realitzar  les  instal·lacions  complementàries  com  ara  armaris,  prestatges,  tarimes,
ganxos, suports, rètols anunciadors, vitrines frigorífiques, etc., sense obtenir l’autorització
prèvia  municipal  i  sempre  que  les  esmentades  instal·lacions  i  les  obres  menors
necessàries per a estes foren legalitzables, infringint l’article 23. lletra m de l’Ordenança.

j) No mantenir actualitzada la pòlissa d’assegurança per danys i perjudicis a tercers. 

k)  La reincidència en la comissió d’infraccions lleus implica la seua qualificació com a
infracció greu, en els termes continguts en els números 1 i 2 del present apartat k:

1. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus tipificades en la Llei de comerç de la
Comunitat Valenciana i ací recollides, quan s’incórrega en el quart supòsit sancionable de
la mateixa naturalesa, d'acord amb l’article 104.1 de la Llei de comerç esmentada.

2. La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus l’any immediatament anterior,
tipificades  en  l’Estatut  dels  consumidors  i  usuaris  de  la  Comunitat  Valenciana  i  ací
recollides,  suposa la  qualificació  de greu de la  següent  infracció,  d’acord amb el  que
disposa l’article 70.2, lletra p de l’esmentat Estatut.

Article 34.- Infraccions molt greus

1. Les infraccions qualificades com a greus en la present Ordenança tenen la qualificació
de molt greus en els supòsits següents:

A. Les infraccions greus regulades en esta Ordenança i que estan tipificades en l’article
70 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels
consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, quan s’apliquen a la venda sedentària,
quan en estes es done alguna de les circumstàncies previstes en l’apartat 3 de l’esmentat
article. En concret:

a) Per comissió d’una infracció greu i ferma en via administrativa, l’any immediatament
anterior i sempre que la infracció greu i ferma no ho siga al seu torn, per reincidència en
infraccions lleus

b) Greu risc per a la salut. 

c)  Que la negativa a facilitar  informació o prestar col·laboració als agents o inspecció
municipals siga absoluta.

B. Les infraccions greus regulades en l’article 104 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la
Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, i incloses en la present Ordenança,
per tal  com són aplicables a la venda sedentària,  quan es done el  supòsit  previst  en
l’article 105.1 de l’expressada Llei. En concret, que hi haja reincidència en la comissió
d’infraccions  greus  (article  105.1  de  l’esmentada  Llei  3/2011,  de  23  de  març,  de  la



Generalitat). 

C. Les infraccions greus previstes en la present Ordenança el fonament legal de les quals
el constituïsca l’adequada ordenació de l’ús d’un servei municipal, establint-se amb tal
finalitat, les infraccions i sancions pertinents en esta, tal com estableix el títol XI de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, quan la seua comissió haja
produït algun dels supòsits previstos en l’article 140.1 de l’esmentada Llei.

Sense perjudici  del  que disposa l’apartat  C del  present  article,  i  amb fonament en la
relació concessional que vincula els titulars de les parades de venda i l’Ajuntament de
Borriana, tenen la consideració d’infraccions molt greus:

a) L’absència del titular o l’abandó injustificats de la parada de venda durant una setmana,
en un mes. 

b) La realització d’obres o instal·lacions en les parades i  elements del Mercat Interior,
sense prèvia  llicència i  que,  infringint  el  que disposa la  lletra  l  de l’article  23,  siguen
declarades il·legalitzables i ordenada la seua demolició, a costa del seu titular. 

La resolució ferma del procediment sancionador en què es declare la responsabilitat del
titular de la parada per la comissió d’algun dels dos supòsits a o b previstos en este
apartat, comporta, com a sanció accessòria, la pèrdua de la concessió.

Article 35. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions contingudes en la present Ordenança prescriuen:

a) Les molt greus, als tres anys.

b) Les greus, als dos anys.

c) Les lleus, en funció del seu diferent règim jurídic, prescriuen:

1) A l’any, les tipificades en la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Estatut
dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l’article 73.

2)  Als  sis  mesos,  les tipificades en la Llei  3/2011,  de 23 de març,  de Comerç,  de la
Generalitat, tal com disposa el seu article 106.

3) Als sis mesos, les tipificades en aplicació del títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
règim local, en aplicació de l’article 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i del procediment administratiu comú.

2. Els terminis de prescripció es compten a partir de la producció del fet sancionable, o de
la terminació del període de comissió si es tracta d’infraccions continuades.

3. La prescripció de les infraccions s’interromp en els termes que preveu l’article 132.2 de
l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

Secció II

Sancions

Article 36. Sancions

1. D’acord amb el que disposa el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, les sancions que s’han d'aplicar a les infraccions previstes en la
present Ordenança, amb fonament en l’ordenació de l’ús del servei del Mercat Interior i en
l’adequada protecció dels equipaments, infraestructures i instal·lacions que el conformen,



són les següents:

a) Per faltes lleus: multa de fins a 250 euros i/o suspensió de la concessió per un mes. 

b) Per faltes greus: multa  de fins a 450 euros i/o suspensió de la concessió per dos
mesos. 

c) Per faltes molt greus: multa de fins a 700 euros i/o extinció de la concessió.

2. D’acord amb el que disposa la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç
de la Comunitat Valenciana, l’import de les sancions que s'ha d'imposar per la comissió de
les infraccions tipificades en esta ha de ser el previst en els seus articles 107 i següents. 

3. D’acord amb el que disposa la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’Estatut
dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, l’import de les sancions que s'ha
d'imposar per la comissió de les infraccions tipificades en esta ha de ser el previst en els
seus articles 71 i següents.

Article 37. Prescripció de les sancions

1. a) Les sancions derivades d’infraccions tipificades en la Llei 3/2011, de 23 de març, de
comerç,  de  la  Generalitat,  d’acord  amb  el  seu  article  108,  i  recollides  en  la  present
Ordenança prescriuen:

-les imposades per infracció molt greu, als tres anys,

-les imposades per infracció greu, als dos anys, i

-les imposades per infracció lleu, als sis mesos.

Els esmentats terminis de prescripció es compten a partir de la fermesa de la resolució
sancionadora. 

b) Les sancions derivades d’infraccions tipificades en la Llei 1/2011, de 22 de març, de la
Generalitat,  de  l’Estatut  dels  consumidors  i  usuaris  de  la  Comunitat,  i  incloses  en  la
present Ordenança prescriuen, d’acord amb el seu article 75, siga quina siga la seua
classificació -molt greu, greu o lleu-, als quatres anys des que adquirisca fermesa en via
administrativa la resolució sancionadora. 

c)  Les  sancions  derivades  d’infraccions  tipificades  en  aplicació  del  títol  XI  de  la  Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i incloses en esta Ordenança
prescriuen, en aplicació de l’article 132.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

-les imposades per infracció molt greu, als tres anys,

-les imposades per faltes greus, als dos anys, i

-les imposades per faltes lleus, a l’any.

El  termini  de  prescripció  comença  a  comptar-se  des  de  l’endemà  a  aquell  en  què
adquirisca fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció. 

2. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada,  del  procediment d’execució,  i  torna a transcórrer el  termini  si  aquell  està
paralitzat durant més d’un mes per causa no imputable a l’infractor, tal com es disposa en
l’article 132.3 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

Article 38. Sanció complementària de decomís

Sense perjudici de les sancions econòmiques regulades en l’article 36 d’esta Ordenança,



l’autoritat  o  òrgan  competent  per  a  resoldre  el  procediment  sancionador  pot  acordar,
d’acord amb el que disposa l’article 72 de la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat,
de  l’Estatut  dels  consumidors  i  usuaris  de  la  Comunitat  Valenciana,  per  als  supòsits
d’infraccions greus i molt greus tipificades en l’esmentada Llei i  incloses en la present
Ordenança,  com  a  sanció  accessòria  el  decomís  de  la  mercaderia  adulterada,
deteriorada,  fraudulenta,  no  identificada  o  que  puga  comportar  risc  per  a  la  salut  o
interessos econòmics dels consumidors. 

L’administració ha de decidir, en la mateixa resolució sancionadora o amb posterioritat, la
destinació  que,  dins  de  les  previsions  que  reglamentàriament  s’establisquen,  haja  de
donar-se als objectes decomissats.

Són  de  compte  de  l’infractor  les  despeses  que  originen  les  operacions  d’intervenció,
transport, dipòsit i destrucció o devolució dels béns i productes, així com totes les altres
que siguen necessàries per a assegurar la destinació final d'estos.

Secció III

De les mesures cautelars

Article 39. De les mesures cautelars

1. L’Ajuntament,  a  través  dels  seus  agents,  pot  dur  a  terme  les  mesures  cautelars
consistents en la intervenció cautelar dels productes quan estime que poden ocasionar
risc  per  a  la  salut  i  seguretat  dels  consumidors o quan hi  haja  motius fundats  per  a
sospitar  del  seu  origen  il·lícit  per  tractar-se  de  falsificacions,  adulteracions  o  falta
d’acreditació  de la  seua procedència i/o  adquisició  per  mitjà  de la  presentació  de les
factures, d’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei 1/2011, de 22 de maig, de la
Generalitat,  per  la  qual  s’aprova l’Estatut  dels  consumidors  i  usuaris  de  la  Comunitat
Valenciana. 
 
2. La intervenció cautelar dels productes s'ha de recollir en la denúncia formulada pels
agents de l’autoritat, fent-se constar els motius que fonamenten l'esmentada intervenció i
retirada,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  47  de  la  Llei  1/2011,  de  22  de  maig,
esmentada,  i  s'ha  de  donar  compte  immediatament,  amb  remissió  d’antecedents  i
informes, als òrgans competents per raó de la matèria i amb caràcter prioritari a l’òrgan
competent en matèria de sanitat  quan hi haguera indicis de risc per a la salut  de les
persones. 

3. L’adopció de qualsevol  mesura cautelar i  provisional  és compatible amb la iniciació
prèvia, simultània o posterior d’un procediment sancionador per l’òrgan competent. 

4. La  devolució  de  la  mercaderia  no  perible  decomissada  s'ha  de  realitzar  després
d’acreditar la persona interessada la seua legítima procedència. A més, ha d’abonar les
despeses corresponents al trasllat i dipòsit de la mercaderia, entenent-se com a renúncia
a esta la no-compareixença en el termini màxim de 72 hores.

5. En cas que els productes siguen peribles i no s’haja fet efectiva la seua recuperació en
el termini màxim de 24 o 48 hores, segons es faça constar en l’acta de la denúncia i en
atenció al deteriorament en què pogueren incórrer, s'ha de procedir a la seua destrucció.
Així mateix, són de compte de la persona interessada les despeses de trasllat i dipòsit.



CAPÍTOL XI

Del procediment sancionador

Article 40. Procediment sancionador

1. El  procediment  sancionador  d’aplicació  a les infraccions contingudes en la  present
Ordenança i tipificades com a infraccions de comerç o de consum en la Llei  3/2011, de 23
de març, de comerç, de la Generalitat, i en la Llei 1/2011, de 22 de maig, de la Generalitat,
per la qual s’aprova l’Estatut dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, s’ha
d'ajustar al que estableix el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual es va aprovar el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, i al que disposa la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment  administratiu  comú,  tal  com  estableix  l’article  2.2  del  Reglament  del
procediment sancionador, la competència i la inspecció en matèria de comerç i consum,
regulat en el Decret 114/2012, de 13 de juliol, del Consell.

2. El  termini  màxim en  què  ha  de  notificar-se  la  resolució  expressa  del  procediment
sancionador aplicable a les infraccions en matèria de comerç i consum és de sis mesos
comptadors des de la data de l’acord d’iniciació, transcorregut el qual es produeix la seua
caducitat.  La  declaració  de caducitat  de  l’expedient  no  impedeix la  incoació  d’un  nou
expedient si no haguera prescrit la infracció, d’acord amb el que disposa l’article 2.1 del
Reglament  del  procediment  sancionador,  la  competència  i  la  inspecció  en  matèria  de
comerç i consum esmentat. 

3. El  procediment  sancionador  d’aplicació  a les infraccions contingudes en la  present
Ordenança amb fonament en la potestat sancionadora de les entitats locals reconeguda
en el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per a
l’ordenació de l’ús del servei del Mercat Interior i adequada protecció dels equipaments,
infraestructures i  instal·lacions que el  conformen, és el  previst  en el  Reglament per  a
l’exercici de la potestat sancionadora per l’Ajuntament de Borriana.

Article 41. Òrgans competents

1. Els òrgans de la Generalitat competents per a la iniciació i instrucció del procediment
sancionador i la imposició de sancions són els recollits en els articles 3 i 4 del Decret
114/2012, de 13 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament del procediment
sancionador, la competència i la inspecció en matèria de comerç i consum.

2. Correspon a l’Alcaldia Presidència la competència per a incoar i resoldre el procediment
sancionador  per  les  infraccions contingudes en esta Ordenança,  amb fonament  en la
potestat sancionadora prevista en el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, per a l’ordenació de l’ús del servei del Mercat Interior i adequada
protecció dels equipaments, infraestructures i instal·lacions que el conformen.

3. L’Alcaldia Presidència pot delegar la seua competència sancionadora, en els termes
que preveu la normativa legal d’aplicació. 

Article 42. Persones responsables

Són  responsables  de  les  infraccions  administratives  previstes  en  esta  Ordenança  les
persones físiques o jurídiques que incórreguen en les accions o omissions tipificades en



esta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir  de  l’entrada  en  vigor  de  la  present  Ordenança  queda  derogada  l’Ordenança
reguladora del Mercat Interior de Borriana.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança ha d'entrar en vigor d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

El que es fa públic per a general coneixement

Borriana 7 d'abril de 2014

L'Alcalde

José Ramón Calpe Saera
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