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CAPÍTULO INGRESOS GASTOS

3 405.000,00 30,00
4 1.216,828,10 39.000,00
5 28.670,00
6 247.441,60
7 90.000,00
8 30.000,00 30.000,00

—————— ——————
TOTAL 1.770.498,10 1.770.498,10

PRESUPOSTO INSTITUTO MUNICIPAL
DOS DEPORTES

CAPÍTULO INGRESOS GASTOS

1 1.535.700,00
2 3.666.400,25
3 2.416.861,05
4 2.945.012,02 189.032,71
5 29.247,87
6 150.000,00
7 150.012,02
8 24.040,48 24.040,48

—————— ——————
TOTAL 5.565.173,44 5.565.173,44

PRESUPOSTO XERENCIA DE URBANISMO

CAPÍTULO INGRESOS GASTOS

1 1.759.582,55
2 1.271.583,72
3 3.330.617,13
4 2.193.904,99 2.511.477,30
5 72.121,45
6 54.000,00
8 30.050,61 30.000,00

—————— ——————
TOTAL 5.626.643,57 5.626.643,57

PRESUPOSTO CONSOLIDADO

CAPÍTULO INGRESOS GASTOS

1 79.399.981,01 55.873.590,31
2 10.874.420,00 80.219.605,94
3 31.996.684,19 4.864.831,21
4 48.608.802,75 10.762.666,61
5 2.038.276,42
6 16.875.194,57
7 24,04 3.947.282,84
8 697.060,72 841.280,31
9 18.523.258,19 18.754.055,53

——————— ———————
TOTAL 192.138.507,32 192.138.507,32

Vigo, 2 de marzo de 2005.—A Alcaldesa-Presi-
dente, Corina Porro Martínez. 2005002132

❅ ❅ ❅

BARRO

A N U N C I O

Asunto: Anuncio de exposición ó público do ex-
pediente de apertura dunha destilería para elabo-
ración de 11.000 litros de augardente.

D. Juan Pascual Larrinaga, en representación de
Agrícola San Breixo, S.L., solicitou deste concello
de Barro, licencia municipal para a ampliación de
actividade de elaboración de 1.000 a 11.000 litros
de augardente a emprazar en Porráns-Barro.

Segundo dispón o apartado a) do núm. 2 do arti-
go 30 do Regulamento de actividades molestas, no-
civas, insalubres e perigosas, exponse ó público o
expediente polo prazo de dez días hábiles, contados
a partir do seguinte ó da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán examina-lo ex-
pediente e presenta-las reclamacións que estimen
oportunas nas oficinas do concello.

Barro, 7 de marzo de 2005.—O Alcalde, José An-
tonio Landín Eirín. 2005002095

❅ ❅ ❅

CATOIRA

E D I C T O

Aprobado inicialmente polo Pleno do Concello,
en sesión de data 25 de febreiro do 2005, o Orza-
mento Xeral para o exercicio económico do 2005,
así como o cadro de persoal, en cumprimento do
disposto no artigo 150.3 da Lei 39/1988, de 28 de
Decembro, exponse ó público na Secretaría deste
Concello, polo prazo de 15 días hábiles, a contar
dende o seguinte ó da inserción deste Edicto no
B.O.P., a fin de que durante o mesmo poidan for-
mularse reclamacións ou alegacións.

Catoira, a 2 de marzo do 2005.—O Alcalde, Al-
berto García García. 2005002080

❅ ❅ ❅

REDONDELA

A N U N C I O

Aprobado por resolución da Alcaldía de 1 de
marzo de 2005 o Padrón do Imposto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica correspondente ao
exercicio do 2005, estará a disposición do público
no servicio de Xestión Tributaria deste Conce-
llo, polo prazo de 15 días contados a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio no Bo-
letín Oficial da Provincia, podendo os interesa-
dos/as examinalo mesmo e presentar recurso de
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b) Incumprimento das disposicións sanitarias
aplicables ás instalacións ou produtos que se
vendan.

c) O exercicio da actividade por persoa distinta
á autorizada.

d) A instalación de postos sen a debida autori-
zación.

e) A venda de produtos non autorizados.

f) Non estar inscrito no Rexistro de Comercian-
tes Ambulantes de Galicia.

g) A venda de produtos en mal estado.

h) Non estar inscrito no Imposto de Actividades
Económicas ou non estar ó día no pagamento
das obrigas tributarias respecto da activida-
de que se exerce.

i) Non estar dado de alta no réxime correspon-
dente da Seguridade Social.

l) Non aboar o prezo marcado pola Ordenanza
fiscal municipal.

A aquelas infraccións, do presente Regulamento
que sexan concordantes coas establecidas na Lei
26/1984, de 19 de xullo, Xeral para a Defensa dos
Consumidores e Usuarios, seranlle de aplicación o
réxime de infraccións e sancións previsto no men-
cionado texto legal, así como naqueles ditados en
desenvolvemento do mesmo.

ARTIGO 18:

As sancións a aplicar serán as seguintes:

1) Por faltas leves: multas de 30 a 750 euros.

2) Por faltas graves: 

a) multas de 751 a 1500 euros 

b) suspensión cautelar ou temporal da autoriza-
ción.

3) Por faltas moi graves: 

a) multas de 1501 a 3000 euros

b) revogación da autorización, podendo chegar
ao comiso da mercadoría nos casos de venda
de produtos non autorizados e nos casos le-
galmente establecidos.

Corresponde á Alcaldía ou Concellería Delegada
a imposición das multas.

ARTIGO 19:

Para a determinación das infraccións e imposi-
ción das sancións previstas neste Regulamento será
de aplicación o procedemento administrativo san-
cionador regulado polo Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora con carácter xeral; a Lei 30/1992 de 26
de novembro, reguladora do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e Procedemento Admi-
nistrativo Común, e demais normas concordantes.

ARTIGO 20:

Se en calquera intre o Concello decidira o tras-
lado a un novo emprazamento do mercado ambu-
lante, non terán dereito os titulares dos postos a
esixir indemnización ningunha polo cambio de si-
tuación do referido mercado. No devandito caso, a
Corporación, logo do sorteo entre os titulares, ad-
xudicará os postos do novo emprazamento polo
tempo que falte para o remate do prazo da autori-
zación.

DISPOSICION TRANSITORIA:

Serán respectados os dereitos nacidos ao abeiro
de autorizacións en vigor, sen prexuízo de proceder
á súa adaptación ao presente Regulamento ao efec-
tuar as renovacións periódicas dos permisos muni-
cipais, nun prazo máximo de tres meses.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado o Regulamento de venda Am-
bulante vixente ata a data dentro do termo munici-
pal de Redondela.

A presente modificación entrará en vigor aos
quince días hábiles da publicación do texto defini-
tivo, segundo os artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime
Local.

DISPOSICIÓNS FINAIS

PRIMEIRA.—O presente Regulamento interpreta-
rase polo Concello á vista do disposto nas súas dis-
posicións, nas que figuran na Ordenanza regulado-
ra do prezo público e as vixentes en materia de re-
gulación de venda ambulante.

SEGUNDA.—No referente ás Feiras de Artesanía
estarase ao disposto no regulamento específico.

Redondela, 14 de febreiro de 2005.—O Con-
celleiro Delegado de Feiras e Mercados, Turis-
mo, Transportes e Emprego (Delegación BOP nº
162 de datas 25.08.03 e 08.03.04), Manuel Pérez
Pardo. 2005001864

❅ ❅ ❅

SANXENXO

A N U N C I O

Solicitada desta Presidencia por Autoservicio
Areas, C.B., licenza municipal para autoservicio, a
situar en Areas, 48-Bordóns, exponse a informa-
ción pública polo prazo de 10 días, en cumprimen-
to do que dispón o artigo 30, apartado A), número
2, do RAMINP.

Sanxenxo, 18 de febreiro de 2005.—O Presiden-
te da Xerencia, Telmo Martín González. 2005001984
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reposición ante o Sr. Alcalde, no prazo dun mes
a contar desde a finalización do período de ex-
posición pública do Padrón.

De conformidade co disposto no artigo 12 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais en relación co establecido nos artigos 87 e
88 do Real Decreto 1684/1990 do 20 de decembro,
polo que se aproba o Regulamento Xeral de Reca-
dación, ponse en coñecemento dos contribuíntes
afectados, que o prazo de ingreso en período volun-
tario do Imposto sobre Vehículos de Tracción Me-
cánica será o comprendido entre o 15 de marzo e o
16 de maio de 2005, ambos inclusive. Tendo en
conta que o prazo límite de ingreso será o día 16 de
maio de 2005 no horario de caixa de cada entidade
bancaria colaboradora.

O Imposto deberá satisfacerse a través das se-
guintes entidades colaboradoras, Caixa Galicia e
Caixanova, empregando os instrumentos de ingre-
so (recibos) que se enviarán ao domicilio declarado
do contribuínte por correo ordinario. Os contri-
buíntes que a 15 de abril do 2005 non tivesen reci-
bido nos seus domicilios os instrumentos de ingre-
so disporán de prazo ata o 16 de maio do 2005
para os solicitar na oficina de Recadación do Con-
cello de Redondela e efectualo pagamento, posto
que a non recepción non exonera da obriga de pa-
gamento, e non impide a utilización da vía de
constrinximento.

Este anuncio ten carácter de notificación colec-
tiva, ao abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Finalizado o prazo de ingreso en período volun-
tario, as débedas serán esixidas polo procedemento
de constrinximento e devengarán os recargos do
período executivo, xuros de demora e, no seu caso,
as costas que se produzan (artigo 161.4 da Lei
Xeral Tributaria).

Redondela, 1 de marzo de 2005.—O Alcalde
Acctal., Xosé Carlos Pazos Docampo. 2005002062

——————

A N U N C I O

O Concello Pleno, en sesión de data 25.11.04,
aprobou inicialmente a modificación do Regula-
mento Municipal Regulador da Venda Ambulante
no concello de Redondela.

Sometida a información pública, por prazo de
trinta días, mediante anuncio publicado no BOP nº
3, de data 5 de xaneiro de 2005, non se formularon
reclamacións, nin se presentaron suxestións, que-
dando definitivamente aprobada dita modificación,
sendo, polo tanto, o texto do Regulamento Munici-
pal Regulador da Venda Ambulante no concello de
Redondela, como segue:

CAPÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1:

1.—O presente Regulamento ten por obxecto a
regulación do exercicio da venda ambulante no
termo municipal de Redondela.

2.—Considérase venda ambulante ou non seden-
taria a exercida por comerciantes fóra de estable-
cemento comercial permanente, de forma habitual,
ocasional, periódica ou continuada, na vía pública,
perímetros e lugares debidamente autorizados, me-
diante instalacións comerciais desmontables ou
transportables, incluíndo os camións-tenda. Queda
por tanto prohibida, no termo municipal de Redon-
dela, a venda ambulante que non se axuste ao reco-
llido no presente Regulamento.

3.—Modalidades de venda. En todos os casos, a
venda ambulante efectuarase a través dalgunha das
seguintes modalidades:

a) Venda ambulante en mercados periódicos:
son aqueles situados en espazos determina-
dos e cunha periodicidade habitual estableci-
da polo Concello.

b) Venda ambulante en enclaves illados da vía
pública, en postos de carácter ocasional au-
torizados unicamente durante a temporada
propia do produto autorizado.

c) Venda ambulante en mercados ocasionais:
son aqueles que se celebran de maneira non
periódica en razón a festas, acontecementos
populares ou tradicións, excepto as de arte-
sanía que contan con regulación propia.

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

4.—Suxeitos da venda. A venda ambulante po-
derá ser exercida por toda persoa física ou xurídica
legalmente constituída que se dedique profesional-
mente á actividade de comercio polo miúdo e reúna
os requisitos establecidos no presente Regulamento
e demais normativa que fose de aplicación.

5.—A venda ambulante rexerase, ademais do
disposto no presente Regulamento, polo establecido
no Decreto da Consellería de Industria e Comercio
194/2001, de 26 de xullo, de ordenación da venda
ambulante, na Lei 10/1988, de 20 de xullo, de Or-
denación do Comercio Interior de Galicia, e polas
normas sectoriais reguladoras da venda e comer-
cialización de cada produto en concreto, en espe-
cial os regulamentos técnico sanitarios aplicables á
produción e comercialización de cada producto.

ARTIGO 2:

1.—Para o exercicio da venda ambulante será
indispensable dispoñer da autorización para a ins-
talación e utilización dos postos para a finalidade
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que se lles asigne e cos límites e contidos que se
fixen na mesma e neste Regulamento.

2.—O exercicio de calquera actividade ou co-
mercio na vía pública sen autorización municipal,
ou sen axustarse a ela, e unha vez feito o requiri-
mento verbal da Policía Local, dará lugar á retira-
da inmediata das instalacións, elementos e xéneros
neles situados,  e presumirase que tal autorización
non existe de non presentala no momento de ser
esixida polos axentes municipais. 

No disposto no parágrafo anterior, os/as intere-
sados/as poderan recuperar os elementos ó aboar o
importe da taxa por retirada e almacenamento re-
gulada pola corresponde ordenanza fiscal, tras xus-
tificar a súa titularidade

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS

ARTIGO 3:

Son órganos competentes: O Pleno da Corpora-
ción, e a Alcaldía ou Concellería Delegada.

Corresponderá ó Pleno:

a) A modificación ou derrogación deste Regula-
mento e a interpretación deste, co cumpri-
mento dos requisitos e trámites legais esta-
blecidos.

b) A fixación do lugar ou lugares destinados ao
mercado ambulante, así como a redución ou
ampliación do número de puntos de venda, e
incluso a súa total supresión, sen que por elo
dé lugar a indemnización algunha.

Será competencia da Alcaldía, que poderá exer-
cer por si ou mediante delegación de funcións:

a) A inspección do cumprimento das autoriza-
cións.

b) A execución do previsto neste regulamento e
nos acordos do Pleno.

c) O outorgamento de autorizacións para utili-
zación dos postos.

d) Alterar os lugares de venda de forma provi-
sional por razóns de interese público.

e) Todas aquelas atribucións que non figuren
sinaladas ó Pleno.

f) A autorización da venda ambulante no que
se refire a os mercadillos recollidos no artigo
1, no apartado 2.3 c, previo informe da Xefa-
tura da Policía Local e Concelleria delegada
da área. Excepto no referido ás feiras de ar-
tesanía por contar con regulación propia.

ARTIGO 4:

A Policía Local colaborará e realizará aquelas
misións na forma que se dispoña en cada intre pola
Alcaldía ou Concellería delegada.

CAPÍTULO III

RÉXIME E POLICÍA DA VENDA

ARTIGO 5:

a) O Concello establece como zonas para o
exercicio da venda ambulante, segundo o re-
collido no art.1 , apartado 3 a, o campo da
Feira en Redondela delimitado polo aparca-
mento fronte a Praza de Abastos “na outra
beira do río”e estacionamento da Avda. Men-
diño, marxe esquerda sentido á praia de Ce-
santes, e en Chapela na alameda e pista poli-
deportiva da baixada a Pescanova.

b) Fóra do recinto destinado á venda ambulante
non se permitirá a mesma, agás naqueles su-
postos que, de forma temporal e provisional,
acorde conceder a Alcaldía ou Concelleria
delegada, que o fará en cada caso de forma
discrecional.

ARTIGO 6:

1.—Queda prohibida a venda de produtos ali-
menticios en xeral, a excepción dos propios do
campo da zona ou comarca, sempre e cando se
cumpra coa normativa específica aplicable, e sen
prexuízo de que, de xurdir circunstancias de inte-
rese público que así o determinaran, decida esta
Administración a súa revogación, sen dereito a in-
demnización ningunha.

Non obstante, en supostos excepcionais podera-
se autorizar a venda dos produtos a que se refire
este artigo cando se dispón de instalacións frigorí-
ficas,  os produtos estean debidamente envasados
ou naquelas outras condicións para as que exista
informe favorable do Servizo veterinario.

2.—En todo caso, para este tipo de venda, será
indispensable posuír o carné de manipulador de
alimentos, actualizado.

ARTIGO 7:

A venda realizarase en postos ou instalacións
desmontables, ou en vehículos- tenda, que ofrezan
as condicións de seguridade e hixiene esixidas pola
normativa específica vixente, e non se poderán si-
tuar en accesos a lugares comerciais ou os seus es-
caparates e edificios de uso público, quedando ade-
mais prohibida a exposición de mercadorías no
chan. Excepto os mobles, maquinaria agrícola,
plantas ou calquera outro elemento que pola súa
natureza poida ser autorizado pola Alcaldía ou
Concelleria delegada.

ARTIGO 8:

1.—A venda ambulante só poderá exercerse os
días 6 e 21 de cada mes en Redondela, e os días 2 e
16 en Chapela,  incluso os que coincidan con días
festivos.
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2.—Horario de montaxe e desmontaxe O horario
establecido comprenderá, dende as 08:00 ata as
14:00 horas, no que se procederá á súa retirada. A
montaxe dos postos deberá efectuarse entre as 8:00
e as 9:00 horas, quedando prohibida a entrada de
calquera vehículo no recinto do mercado a partir
desta hora salvo días de temporal ou forza maior.
Unha vez realizada a descarga de mercadorías nin-
gún vehículo poderá permanecer no interior do re-
cinto. Poderan entrar nel a partir das 13:30 horas
para desmontar. 

CAPÍTULO IV:

REQUISITOS PARA O EXERCICIO 
DA ACTIVIDADE

ARTIGO 9:

1.—Para o exercicio da venda ambulante será
requisito previo estar provisto da correspondente
autorización municipal, que poderá revogarse polo
Concello polo incumprimento dos requisitos esixi-
dos na ordenanza reguladora e nas normativas
aplicables ó respecto.

2.—O Concello proverá a cada comerciante, ven-
dedor ambulante dunha tarxeta de identificación.
Esta será confeccionada polo concello e conterá os
datos regulamentariamente esixidos para o exerci-
cio da venda ambulante. Será obrigatorio en cada
posto ter a tarxeta á vista do público. 

Esta taxeta de identificación será esixida á en-
trada do recinto, podendo prohibirse a colocación
do posto cando se careza dela.

3.—A autorización revogarase, sen indemniza-
ción nin compensación ningunha, nos seguintes
casos:

a) Venda de produtos non autorizados.

b) Discusión ou altercado con outros vendedo-
res ou consumidores, con perturbación da
orde cidadá.

c) Ofensas de palabra ou de obra ás persoas que
leven a cabo as tarefas de inspección ou con-
trol.

d) Transferencia ou transmisibilidade de auto-
rización, agás nos casos excepcionais permi-
tidos.

e) Reincidencia na ocupación dunha superficie
superior á asignada.

f) Reincidencia na ocupación dun posto distin-
to ó asignado.

g) A non ocupación do posto asignado durante
un período continuado de catro meses ou oito
feiras sen causa que o xustifique.

h) Non manter limpo o espazo asignado de xeito
reincidente.

ARTIGO 10:

Concederanse tantas autorizacións como postos
haxa na superficie destinada ó exercicio da venda
ambulante, e o número de autorizacións quedará
supeditado ó número de metros dispoñibles en tales
espazos, sendo as dimensións máximas 8m por 3m,
excepto os productos que pola súa natureza sexan
autorizados pola Alcaldía ou Concelleria delegada,
que terán as dimensións fixadas na correspondente
autorización.

ARTIGO 11:

1.—Titulares da licenza municipal

Os postos, previamente delimitados e sinaliza-
dos, adxudicaranse ós titulares da licenza munici-
pal tendo en conta os seguintes criterios:

a) Pola maior antigüidade na ocupación reite-
rada e efectiva dun espazo determinado no
municipio de Redondela.

b) Agrupación por zonas dos artigos de venda
do mesmo ramo de actividade.

c) Nos supostos de empate entre os solicitantes,
prrocederase a favor do vendedor máis anti-
go. De ter a mesma antigüidade, mediante
sorteo.

2.—Solicitantes que non posuen licencia muni-
cipal.

No caso de novas solicitudes nas que non se poi-
dan aplicar os criterios anteriores resolverase me-
diante sorteo.

ARTIGO 12:

1.—As autorizacións para o exercicio da venda
ambulante outorgaranse pola Alcaldía ou Concelle-
ria Delegada ás persoas ou empresas que reúnan,
como mínimo, os seguintes requisitos:

a) Posuír a condición de comerciante segundo a
lexislación mercantil.

b) Estar dado de alta no Imposto de Actividades
Económicas no epígrafe correspondente de
ambulante e atoparse ao corrente no paga-
mento da correspondente cota ou cotas.

c) Xustificante de estar dado de alta e o corren-
te no pagamento das cotizacións á Segurida-
de Social.

d) Estar ao corrente no pagamento dos tributos
de carácter municipal estipulados, ou que se
estipulen, para o exercicio deste tipo de
venda ambulante, nas ordenanzas fiscais co-
rrespondentes.

e) No caso de que o titular, persoa física ou xu-
rídica, proceda de países non comunitarios,
deberá estar en posesión dos correspondentes
permisos de residencia e de traballo; ou se
procede de países comunitarios, da tarxeta
de residencia. 
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f) Estar inscrito no Rexistro Xeral de Comer-
ciantes Ambulantes de Galicia e posuír o
carné que ten carácter persoal e intransferi-
ble.

2.—As solicitudes presentaranse no modelo nor-
malizado aprobado polo Concello, no que consta-
rán os seguintes datos:

a) Nome e apelidos, domicilio aos efectos de no-
tificación cando non coincida co habitual,
número do Documento Nacional de Identida-
de e letra de Identificación Fiscal ( N.I.F.), ou
do Pasaporte en vigor, no seu caso. Os mes-
mos datos faranse constar cando a solicitude
sexa formulada por representante autoriza-
do.

b) Nome, apelidos, fotocopia do DNI e paren-
tesco da persoa que, no seu caso, actuaría
como suplente nos casos permitidos no pre-
sente Regulamento 

c) Emprazamento no que se pretende exercer a
actividade.

d) Mercancías ou artigos que pretende sexan
obxecto da venda.

e) Dimensións do espazo de ocupación que pre-
tende, indicando, a estes efectos, se a venda
se realizará en posto desmontable ou dende
vehículo ou furgón.

f) No caso de que a autorización sexa solicitada
por persoa xurídica, esta fará constar na so-
licitude a persoa física que vai exercitar a
actividade, sinalando os datos establecidos
no apartado a), ademais de ter que presentar
a documentación que xustifique a relación
contractual (contrato de traballo e TC2).

g) Compromiso expreso de que a persoa que vai
exercer directamente a actividade será o ti-
tular da autorización, actuando exclusiva-
mente por conta e en nome propio, así como
a declaración expresa de coñecer e cumprir
as normas ás que debe axustarse a actividade
no caso de ser autorizada.

h) Se a autorización afecta á venda de produtos
alimenticios, deberá acompañar fotocopia do
carné de manipulador de alimentos en vigor.

i) Documentación orixinal ou fotocopia com-
pulsada acreditativa da constitución legal da
empresa e da inscrición no Rexistro de Co-
merciantes Ambulantes de Galicia.

l) Dúas fotografías actuais do solicitante tama-
ño carné.

m) Declaración xurada de reunir todos os requi-
sitos esixidos pola normativa reguladora dos
productos obxecto de venda e non realizar
actividade de produtos prohibidos.

n) Declaración expresa na que o solicitante ma-
nifeste coñecer as normas as que debe axus-

tarse a súa actividade e o seu compromiso a
observalas.

o) Fotocopia do DNI ou pasaporte.

ARTIGO 13

As persoas fisicas poderán solicitar un máximo
de dous postos e no caso das Cooperativas, poderán
solicitar un máximo de dez postos para os coopera-
tivistas que queiran exercer a actividade, co motivo
de diversificar a oferta. En todo caso as persoas au-
torizadas deben xustificar na cotización, como mí-
nimo de 20 horas semanais ou de 80 mensuais.

ARTIGO 14:

Procedemento de outorgamento das autoriza-
cións.

1.— 

a) O prazo para a presentación da documenta-
ción correspondente á renovación será, dende
o 15 de setembro ata o 1 de decembro do ano
anterior á súa vixencia. 

Transcorrido o devandito prazo sen que se
presentara a nova documentación, entende-
rase sen efecto a autorización e sen dereito a
indemnización ou compensación de ningunha
clase. 

b) Os aspirantes deben reunir os requisitos re-
collidos no artigo12.

c) A adxudicación farase por resolución da Al-
caldía ou Concelleria delegada. As novas so-
licitudes de adxudicacións resolveranse nos
últimos 10 días de cada trimestre.  De haber
concorrencia estarase ao disposto no artigo
11.

d) As autorizacións terán unha vixencia dun
ano natural, prorrogable por periodos de
igual duración.

e) As autorizacións outorgadas entregaranse
previa xustificación do ingreso nas arcas mu-
nicipais do correspondente prezo público fi-
xado na vixente Ordenanza fiscal reguladora
do prezo público por ocupación de via públi-
ca ou bens municipais con postos, barracas,
casetas de venda, espectáculos ou atraccións
e industrias rueiras e ambulantes.

2.—As autorizacións serán intransferibles, e
nelas indicarase o lugar onde se instalará o posto, a
data e o horario de instalación. Non obstante o ca-
rácter intransferible da autorización, poderán
apreciarse as seguintes excepcións:

a) Poderá autorizarse o cambio de titularidade
da autorización, no caso de falecemento do
titular ou renuncia expresa deste á autoriza-
ción concedida, a favor de cónxuxe, ascen-
dente ou descendente en primeiro grao do ti-
tular; nestes casos deberá ser devolto o per-
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miso, e a Administración valorará o seu ou-
torgamento polo tempo que reste da autori-
zación e sempre que se cumpran as condi-
cións esixidas no presente Regulamento para
ser titular.

b) Nos casos de enfermidade do titular suficien-
temente acreditada, ou causa debidamente
xustificada a petición deste, a Administra-
ción, valorada a circunstancia, poderá auto-
rizar temporalmente o exercicio da venda
obxecto da autorización ao cónxuxe, irmáns,
ascendentes ou descendentes directos do ti-
tular, en tanto dure a situación que orixina a
suplencia, e sempre que reúnan os requisitos
esixidos e cumpran as condicións estableci-
das no presente Regulamento. 

Igualmente, poderase utilizar, para facilitar o
disfrute de vacacións do titular, previa comunica-
ción ó Concello, que en ningún caso poderá exce-
der dun mes ao ano natural, a suplencia polo cón-
xuxe, irmáns, ascendentes ou descendentes direc-
tos do titular. 

ARTIGO 15:

Obrigas dos titulares das autorizacións: Durante
o período que dure a autorización deberán cumprir
os requisitos sinalados no artigo 12 e ademais as
seguintes:

a) Exercer a actividade ou vender exclusiva-
mente os produtos ou xéneros para os que
foron autorizados.

b) Observar as normas sanitarias que estable-
zan as disposicións vixentes así como as refe-
rentes ás pesas, medidas e as de disciplina de
mercado ou comercialización.

c) Manter as instalacións, postos e demais ele-
mentos de venda nas debidas condicións de
seguridade, hixiene, conservación e limpeza.
Ao remate da xornada comercial deberán re-
coller tódos os desperdicios e embalaxes, de-
bidamente atados e depositados nos contedo-
res para facilitar a ulterior tarefa de recolli-
da de lixo.

Igualmente deberán reparar os desperfectos
ocasionados na vía pública e instalacións
como consecuencia do desenvolvemento da
actividade para a que dispoñen de autoriza-
ción.

d) Ter expostos os seus datos de identificación de
modo que resulten facilmente visibles para o
público, así como o documento no que conste
a correspondente autorización municipal. De-
berán dispor dunha tarxeta de identificación
coa foto do titular da autorización, se esta fose
persoal, ou da persoa habilitada para o exer-
cicio da actividade, no caso de que fose unha
empresa. Os titulares da autorización ou as

persoas habilitadas deberán exhibir ante os
axentes da Policía Local e os inspectores de
renda municipais a referida tarxeta de identi-
ficación cando se lle solicite, así como os xus-
tificantes do cumprimento das condicións
para o mantemento da autorización.

e) Efectuar o pagamento da taxa no prazo vo-
luntario que para o exercicio se estableza
pola Alcaldía ou Concellería Delegada.

ARTIGO 16:

As autorizacións extinguiranse pola expiración
do seu prazo e polas causas de revogación sinaladas
no artigo 9.

CAPÍTULO V

INFRACCIONS E SANCIÓNS

ARTIGO17:

Constitúen infraccións as condutas tipificadas
no presente artigo. O incumprimento das normas
establecidas no presente Regulamento, así como as
determinadas na normativa reguladora da defensa
dos consumidores e usuarios e demais normativas
de aplicación dará lugar á incoación do correspon-
dente procedemento sancionador. As faltas califi-
caranse en leves, graves e moi graves.

1.—Serán faltas leves

a) Producir ruídos, berros ou música que in-
cumpra a ordenenza de ruídos e vibracións
municipal.

b) A falta de limpeza das instalacións e a zona
circundante inmediata á mesma.

c) Aumentar a superficie do posto con máis me-
tros autorizados, ou non gardar a distancia
establecida entre postos.

d) Non deixar limpo ou recollido o lugar onde
estivo instalado

2.—Serán faltas graves

a) A reiteración por dúas veces en faltas leves,
no período de tres meses.

b) Non cumprir as normas de seguridade das
instalacións e elementos das mesmas.

c) A venda de produtos distintos dos autoriza-
dos na licenza.

d) A instalación do posto en lugar distinto do
autorizado.

e) Non acreditar mediante factura ou autoriza-
ción correspondente a procedencia da merca-
doría.

f) A desobediencia a atender as normas de orde
e indicacións da Policía Local.

3.—Serán faltas moi graves

a) A reiteración por dúas veces en faltas graves,
no período de seis meses.




