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ORDENANÇA REGULADORA D'ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I
OCUPACIONS A LA VIA PÚBLICA DE VALÈNCIA
TÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 1
Objecte
És objecte de la present ordenança la regulació de les activitats a la via pública dins
del terme municipal de València, així com de les instal·lacions o ocupació que
suposen un ús especial d'esta.
Article 2
L'ocupació del domini públic per a qualsevol dels supòsits regulats en esta
ordenança requerirà l'obtenció de l'autorització prèvia municipal a requeriment dels
interessats, per mitjà d'escrit presentat en els termes i mitjans legalment admesos i
acompanyat dels documents que en cada cas es determinen en els articles que
conformen esta ordenança i la fiscal corresponent.
Article 3
Les activitats a les quals es referix la present ordenança dutes a terme als voltants
dels monuments historicoartístics, als llocs d'afluència massiva de vianants i
vehicles i en els que puga suposar algun risc o perill per als vianants i el trànsit en
general, s'autoritzaran o denegaran atenent en cada cas a les circumstàncies
constatades en els informes tècnics corresponents, que en tot cas tindran en compte
els passos de vianants, accessos-eixides de locals de pública concurrència, parades
de transport públic, guals, visibilitat de senyals de ciruculació, entre altres.
L'autorització atorgada obliga als seus titulars a mantindre en perfecte estat de
salubritat i higiene la zona autoritzada, així com reposar el paviment i els
desperfectes ocasionats a conseqüència de l'ocupació o activitat exercida.
TÍTOL II. DE LA VENDA AMBULANT
Article 4
1) Com a norma o principi general es prohibix la venda ambulant a tot el terme
municipal de València, a excepció dels següents supòsits regulats expressament en
la present ordenança.
2) Es considerarà venda ambulant la que es realitza per comerciants fora d'un
establiment comercial permanent en espais lliures i zones verdes o a la via pública,
en llocs i dates variables.
Article 5
La venda ambulant només podrà ser exercida per una persona física autoritzada per
a això, major d'edat amb plena capacitat jurídica i d'obrar, als llocs, als
emplaçaments, en les dates i el temps que s'indique en l'autorització.
Article 6
No podrà concedir-se autorització per a la venda ambulant d'aquells productes la
normativa reguladora de la qual així ho prohibisca.

Article 7
L'Ajuntament determinarà les zones urbanes d'emplaçaments autoritzats per a
l'exercici de la venda ambulant, d'acord amb el que disposa la Llei 8/86 de 29 de
desembre d'Ordenació de Comerç i Superfícies Comercials de la Generalitat
Valenciana i la resta de legislació aplicable, per la qual es regula l'exercici de
determinades modalitats de venda fora d'un establiment comercial permanent, fet
que pot variar les mateixes sempre que les necessitats municipals així ho
aconsellen. A estos efectes els jardins i parcs públics tancats no es consideren via
pública.
Article 8
1) L'autorització municipal per a l'exercici de la venda ambulant serà intransferible,
tindrà un període de vigència no superior a l'any, haurà de contindre indicació
precisa de l'àmbit territorial i dins d'este, el lloc o llocs en què puga exercir-se, les
dates en què es podrà dur a terme, així com els productes autoritzats.
L'anteriorment exposat és sense perjuí que tal autorització estarà sotmesa a la
comprovació prèvia per l'Ajuntament del compliment per part del peticionari dels
requisits legals en vigor per a l'exercici del comerç al qual es referix el producte la
venda del qual s'autoritza.
2) Les autoritzacions tindran caràcter discrecional, atorgades a precari i seran
revocades quan existisquen raons d'interés general que així ho aconsellen i sempre
que s'incomplisca el que establix la legislació vigent que s'aplique, sense donar dret
a indemnització ni a compensació de cap tipus.
3) Els venedors ambulants hauran de complir en l'exercici de la seua activitat
mercantil amb la normativa vigent en matèria d'exercici del comerç i de disciplina del
mercat, així com respondre dels productes que venguen; tot això d’acord amb allò
que s'ha establit per les lleis i la resta de disposicions vigents. Els venedors hauran
d'acompanyar a la sol·licitud de venda la documentació següent:
- Fotocòpia de carnet d'identitat.
- Carnet de manipulador d'aliments, quan l'activitat ho requerisca.
- Memòria descriptiva del tipus d'ocupació que es va a realitzar.
- Plànol de situació tancat i amb indicació dels elements de mobiliari urbà
existents en l'àrea d'influència de l'ocupació.
Article 9
1) La venda ambulant es realitzarà en llocs o instal·lacions desmuntables que
només podran instal·lar-se al lloc o llocs que especifique la corresponent
autorització, de fins a 2 x 1 metres, excepte en els casos en què per circumstàncies
especials es puga autoritzar més gran.
2) Els llocs de venda ambulant no podran situar-se en accessos a edificis, a
establiments comercials i industrials o en llocs que dificulten tals accessos o la
circulació de vianants, ni davant dels seus aparadors o exposicions quan dificulten la
visió.
Article 10
No existirà prohibició de venda, subministrament i consum de begudes alcohòliques
a la via publica quan es realitze amb ocasió i motiu de la celebració de festes

patronals i locals de la ciutat en el seu període tradicional. A estos efectes es
consideren festes patronals i locals i el seu període tradicional les següents:
a) Festes falleres durant els dies 15 a 20 de març.
b) Revetles de Sant Joan, en la nit del 23 al 24 de juny i en el cap de setmana
més pròxim a la dita festivitat.
c) Fira de juliol, els dies del mes de juliol en què se celebren festejos o
espectacles segons el programa oficial aprovat cada any.
d) Aquelles festes singulars de les pedanies o barris de la ciutat.
Els llocs en els quals no existirà prohibició seran exclusivament aquells recintes o
espais delimitats de la via pública en què es duga a terme la celebració de festejos
organitzats per l'Excel·lentíssim Ajuntament o els seus organisme autònoms, o
s'autoritzen per l'Alcaldia amb la sol·lictud prèvia de l'interessat i en compliment de
les disposicions legals i ordenances municipals aplicables, així com de l'horari que
així mateix s'autoritze.
En allò no regulat en els paràgrafs precedents, inclòs el règim sancionador i
mesures de caràcter provisional, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 3/97 de la
Generalitat Valenciana, de manera que es puga procedir al decomís o confiscació
del producte en l'acte de la detectación de la venda, expedició o consum realitzats
en llocs o dates no autoritzats.
Article 11
1) Amb atenció a l'arrelada tradició que existix a la nostra ciutat, amb excepció i
temporalment podran autoritzar-se la venda de porrat, castanyes, panotxes i
bunyols, d'acord amb la següent normativa i dates:
a) Amb motiu de les festivitats de Sant Antoni, Sant Blai, els Carnestoltes i Santa
Llúcia, es podrà autoritzar la venda del típic porrat a la porta de les esglésies
de Sant Martí, Sant Valero, Campanar, Santa Llúcia i Sant Vicent.
b) Durant la temporada estival, es podrà autoritzar la venda de panotxes torrades.
c) Durant la temporada d'hivern es podrà autoritzar la venda de castanyes.
d) Durant les Falles es podrà autoritzar la venda de bunyols o altres masses
fregides d'acord amb les condicions i requisits establits en l'últim ban d'Alcaldia
publicat a este efecte en el moment d'atorgament de tal autorització, segons el
que disposa l'article 20 de l'ordenança.
2) No es podran concedir autoritzacions de les previstes en els apartats b) i c), llevat
que la distància existent entre dos punts de venda siga superior a 100 metres.
3) Serà condició indispensable per a la concessió de les autoritzacions previstes en
qualsevol dels apartats exposats anteriorment, que la instal·lació no ocasione
molèsties ni alteracions al normal trànsit de vianants i vehicles.
Article 12
Igualment i per raons de tradició en la nostra ciutat podrà dur-se a terme la venda
que s'especifica en els articles següents.
Article 13

1) La típica venda de l'Escuraeta podrà dur-se a terme al lloc on l'Ajuntament ho
autoritze durant les tradicionals festes de la Mare de Déu dels Desemparats, d'acord
amb les condicions que s'indiquen en els apartats següents.
2) Els únics articles que podran vendre's seran els d’Escuraeta i trastos de
ceràmica; la venda d'altres articles es sancionarà amb la revocació de l'autorització i
la retirada del lloc pels servicis municipals corresponents.
3) No podran instal·lar-s’hi tendals, mampares o altres elements que molesten a la
lliure circulació dels vianants, resten visibilitat als vehicles o afecten les alineacions
d'arbratge, massissos o mobiliari de jardineria, de manera que queden prohibits
aquells llocs que per les seues característiques atempten contra l'ornament de la
zona.
4) Els interessats adoptaran les mesures pertinents perquè l'espai de la via pública
que ocupen presente les millors condicions de neteja, així quedarà prohibit tot allò
que es deposite als carrers: restes de peces trencades, papers, desperdicis o
qualsevol tipus de residus.
5) En cas que el nombre de peticionaris superara les possibilitats d'instal·lació a la
zona delimitada per l'Ajuntament, la preferència vindrà determinada per la data de
presentació de la instància en el Registre General d'Entrada sol·licitant l'autorització.
Article 14
Amb motiu de la festivitat del Diumenge de Rams, podrà autoritzar-se en la
contornada del Mercat Central i plaça de la Reina la venda de palmes.
Article 15
Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, podrà autoritzar-se la venda de minetas en
la contornada del Mercat Central.
Article 16
1) Igualment amb motiu de la dita festivitat podrà autoritzar-se la venda de flors als
voltants dels cementeris; les condicions temporals i espacials es definiran anualment
per mitjà de ban d'Alcaldia.
2) Els interessats hauran de presentar junt amb la instància la llicència fiscal, l’ingrés
previ pel concepte d'ocupació de la via pública, el certificat de padró i la llicència
d'obertura d'establiments.
Article 17
Amb motiu de la festivitat del Llibre podrà autoritzar-se l'exhibició i venda de llibres
en la porta dels establiments especialitzats en la matèria.
Les associacions i organitzacions empresarials constituïdes a l'empara de la
legislació vigent, podran ser autoritzades per a instal·lar temporalment llocs o
casetes de llibreries agrupades a les vies públiques o jardins, amb un informe previ
dels corresponents servicis municipals competents i en les condicions que establix
l'art. 9 de la present ordenança, sense més requisits que els anteriorment citats.
Article 18
En tots els supòsits previstos en els articles anteriors, la instància amb la qual es
sol·licita l'autorització haurà de presentar-se amb una antelació mínima de 30 dies
naturals respecte a la data per a la qual se sol·licita.

En tots els casos s'haurà d'acompanyar a la instància l'ingrés previ per l'ocupació de
la via pública, així com un croquis d'ubicació del lloc.
Article 19
No es considerarà venda ambulant a efectes d'esta ordenança, la realitzada en
mercats i mercats ambulants, encara que es faça a la via pública.
Article 20
Les vendes amb motiu de les festes de Nadal, Reis i Falles es regularan en cada
cas per ban d'Alcaldia, de manera que s’atenga a les circumstàncies especials del
moment.
TÍTOL III. INSTAL·LACIONS A LA VIA PUBLICA I LA SEUA OCUPACIÓ

Article 21
No podrà autoritzar-se cap altra instal·lació, inclusivament la constituïda per
elements arquitectònics desmuntables, destinada a la venda de productes amb fins
lucratius o l’exposició d’estos, a excepció dels supòsits regulats en esta ordenança,
en bans dictats per Alcaldia amb ocasió de festes o qüestions d'interés ciutadà.
CAPÍTOL I. NORMES PER A REGULAR LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS DE
PREMSA I REVISTES

Article 22
La present normativa té com a objecte regular les instal·lacions a la via pública de
quioscos de venda de premsa, revistes i altres articles que tradicionalment es
comercialitzen en estos establiments i que expressament autoritza l'Ajuntament.
Article 23
L'autorització per a la instal·lació dels mencionats quioscos a la via pública és
matèria de l'Ajuntament, a través dels seus òrgans competents.
L'actuació de l'Ajuntament en este sentit s'orientarà al fet que l'adjudicació dels
titulars de quioscos complisquen el caràcter social que tradicionalment li és propi.
Article 24
1. Podran sol·licitar autorització per a instal·lar quioscos a la via pública els que
estiguen empadronats a la ciutat de València, siguen majors d'edat i no hagen
aconseguit la reglamentària edat de jubilació, no patisquen malaltia infectecontagiosa i no posseïsquen, ni ell ni el seu cònjuge, una altra instal·lació o quiosc
en explotació, siga o no a la via pública.
2. Els interessats a obtindre l’autorització per a instal·lar un quiosc, hauran
d'acompanyar a la instància una declaració jurada on s’indique que no posseïxen ni
ell ni el seu cònjuge cap altra instal·lació o quiosc en explotació, siga o no a la via
pública.
Així mateix hauran d'acompanyar la instància amb:

- Fotocòpia del carnet d'identitat.
- Memòria descriptiva del tipus d'ocupació que es va a realitzar i del model de
quiosc homologat per l’Ajuntament.
- Plànol de situació tancat i amb indicació dels elements de mobiliari urbà
existents en l'àrea d'influència de l'ocupació.
3. De les sol·licituds presentades es donarà compte a l'Associació professional de
venedors de premsa de València i província.
Article 25
Gaudiran de preferència per a la instal·lació de quioscos a la via publica tant els
afectats d'invalidesa permanent que els impossibilite per a l'exercici de la seua
professió habitual i els minusvàlids –sempre que no estiguen impossibilitats per a
l'exercici de l'activitat de venda al quiosc– com els parats amb carnet de
desocupació, i atenent en igualtat de condicions a la precària situació econòmica del
sol·licitant conjugada amb el nombre de fills i edat (així es donarà preferència al de
més edat).
Article 26
1. Les autoritzacions es concedixen a precari; d’esta manera la corporació pot
revocar-les per raons d'interés públic, sense dret a cap indemnització a favor dels
titulars.
2. La revocació implica l'obligació de retirar el quiosc en el termini que se'ls
assenyale i per compte del titular. En cas de no fer-ho es durà a terme la retirada
per part dels servicis municipals, amb la imposició de la sanció corresponent i les
despeses seran a càrrec dels interessats.
3. No obstant el titular de l'autorització afectat pel que disposa l'apartat 1 d'este
article, podrà sol·licitar la reubicació del quiosc a la zona o la instal·lació d'un altre
punt de venda, amb preferència sobre les altres sol·licituds existents, sempre que
complisca amb l'ordenament vigent.
Article 27
Per a la instal·lació de quioscos a zones enjardinades o semblants serà necessari, a
més del compliment dels requisits exigits en la present normativa, l'informe del
servici corresponent per al seu atorgament o denegació a la vista de les
circumstàncies concurrents en el cas.
Article 28
1. En cas de renúncia, incapacitat, jubilació o defunció del titular del quiosc podrà
transmetre's este, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament i aportació de la
documentació necessària, a favor de persones de la seua família quan es tracte dels
seus ascendents o descendents en primer grau, legítims o naturals, cònjuges o
germans, transmissió que igualment estarà subjecta al que disposen els articles 24 i
25 d'estes normes. En els altres casos, la renúncia del titular d'una autorització no
suposarà de cap manera que la llicència haja de concedir-se a la persona concreta
que assenyale el renunciant.

2. Excepte en cas de defunció del titular, allò que s'ha expressat en el número
anterior requerirà que entre l'autorització o l'anterior canvi de titularitat i el que es
pretén hagen transcorregut almenys sis mesos.
3. Les peticions de canvi de titularitat amb relació o sense de parentiu hauran de
sol·licitar-se a l'Ajuntament per a la seua oportuna autorització.
4. Es rebutjaran les sol·licituds que assenyalen als qui no complisquen les
exigències de l'article 24 de la present ordenança.
Article 29
1. Els titulars de quioscos tindran les obligacions següents:
- Exercir la mateixa activitat específicament autoritzada.
- Mantindre la instal·lació en perfecte estat de decor.
- El titular d'un quiosc està obligat a mantindre en bon estat de conservació la
porció de via pública al voltant del lloc d'instal·lació.
- Efectuar personalment l'explotació, amb el manteniment de l'alta fiscal i laboral
corresponents.
- Comunicar amb la major urgència els desperfectes en el paviment, en les xarxes
de servici o en qualsevol altre lloc que s'haguera originat amb motiu de l'activitat,
perquè l'Administració a costa del titular de l'autorització, realitze les obres
necessàries de reparació.
- Garantir en tot moment la circulació de vianants sense impedir tampoc la
visibilitat necessària per al trànsit, amb l'obligació de canviar d'ubicació a costa seu
quan li siga ordenat per l'Ajuntament.
- Sol·licitar a l'Ajuntament, amb tres mesos d'antelació, el propòsit de substituir els
elements fixos de l'explotació, per si estimara convenient modificar les dimensions
de l'aprofitament o ordenar l'adaptació dels elements constructius de la instal·lació a
determinades característiques que es consideren més coincidents amb l'entorn
urbanístic o estètic.
- Obeir les indicacions dels agents de l'autoritat o dels inspectors municipals.
- El pagament puntual de la taxa.
- Realitzar la instal·lació amb els materials indicats per l'administració municipal i
ajustant-se a les dimensions que hagen sigut autoritzades.
2. Queda prohibit:
- El traspàs, cessió o arrendament del quiosc. Excepte en els casos relacionats
en l'article 28 d'estes normes.
- El fet de tindre al quiosc una persona diferent del titular, excepte causa
justificada. En cas de malaltia de llarga duració amb incapacitat laboral transitòria,
s'haurà d'informar a l'Ajuntament de la persona que substituïx al titular del quiosc.
- Col·locar mampares, expositors, maceteros o altres instal·lacions fixes o mòbils,
així com efectuar qualsevol tancament del terreny objecte d'aprofitament.
- Depositar amuntegaments, envasos o efectes de qualsevol classe junt amb les
instal·lacions.
- Realitzar connexions aèries elèctriques, telefòniques o de qualsevol tipus.

- Destinar la instal·lació a fi diferent de l'autoritzat, així com exposar o vendre
articles o productes no permesos o prohibits.
- Efectuar instal·lacions els elements constructius del qual no estiguen en
harmonia amb les determinacions específiques de l'autorització, o modificar-les
sense comunicació i autorització prèvies.
- Qualsevol manifestació publicitària que no estiga degudament protegida i
incorporada a les fatxades o paraments del quiosc i integrats en el seu disseny.
- Qualsevol manifestació publicitària en la part superior del quiosc o per damunt
de la seua cornisa o rematada ni en els tendals o lones de protecció.
- Ocupar amb elements fixos major superfície de l'autoritzada o terreny diferent
de l'indicat en l'autorització o a l'assenyalat per la inspecció.
Article 30
1. En el supòsit d'incompliment d'alguna de les prohibicions contingudes en els
articles 28 i 29, quedarà sense efecte l'autorització concedida i haurà de procedir-se
pel propietari del quiosc a la seua retirada, en el termini que li indique la corporació.
En cas de no fer-ho es durà a terme pels servicis municipals a càrrec del titular, amb
la imposició de la sanció corresponent.
2. L'Ajuntament procedirà a la recuperació d'ofici del domini públic quan es detecten
instal·lacions faltades d'autorització, bé per no haver-la obtingut o per haver finalitzat
la seua vigència per qualsevol causa.
3. En els casos en què haja d'intervindre els servicis municipals per a la retirada de
les instal·lacions no autoritzades, caducades, etc. i estiga o no el titular interessat a
retirar els elements del Depòsit Municipal, se'ls girarà una liquidació en funció del
cost del servici de desmuntatge, transport i custòdia dels elements, de conformitat
amb el que dispose l'ordenança fiscal corresponent.
Article 31
1. Els titulars de l'autorització construiran el quiosc pel seu compte, d'acord amb les
normes fixades per esta ordenança.
2. El titular de la llicència haurà de realitzar en tot moment i a càrrec seu, els treballs
de reparació, neteja, conservació, i en general, manteniment per a tindre el quiosc,
la seua àrea d'influència, en perfecte estat de conservació i ús de manera
ininterrompuda, a fi de garantir no sols la capacitat comercial i utilitària de la
instal·lació sinó també la seua presència estètica i coherent amb l'entorn urbà.
El titular farà front igualment a les despeses derivades del subministrament
energètic i dels servicis de qualsevol orde existents en el quiosc. També haurà de
portar a terme els treballs necessaris, en el cas de trasllat, per a reposar la vorera al
seu estat original i donar de baixa la connexió elèctrica.
Article 32
1. No s'autoritzaran quioscos en voreres menors de 3,50 metres.
2. Si l'ample de la vorera està comprés entre 3,50 i 4,50 metres es podran autoritzar
quioscos de tipus 1 (1,75 x 3 metres) i de tipus 2 (2,00 x 3,50 metres). Si l'ample de
la vorera és major de 4,50 metres es podran autoritzar quioscos de tipus 1 (1,75 x 3
metres), de tipus 2 (2,00 x 3,50 metres) i de tipus 3 (2,25 x 3,75 metres).

3. En els bulevards i jardins es podran autoritzar quioscos dels quatre tipus que
s'establixen en l'article 34 de la present ordenança.
Article 33
1. No es podrà instal·lar cap quiosc a una distància inferior a 250 metres, mesurats
en cercle sobre pla, d'un altre de la seua mateixa activitat, siti en via pública o zona
verda.
2. No s'autoritzaran quioscos en carrers de vianants.
3. Els quioscos la instal·lació dels quals reunisca les condicions abans indicades,
deuran, així mateix, ser ubicats en punts que no molesten al trànsit de vianants i
vehicles, que no impedisquen la visibilitat de senyals, i, en general, no
constituïsquen cap perill.
Article 34
a) Els quioscos hauran de correspondre a tipus homologats per l'Ajuntament que ho
autoritzarà en funció del lloc d'ubicació, a fi d'harmonitzar amb el caràcter i ambient
de l'entorn.
b) L'Ajuntament, d'ofici o a instància de part, aprovarà dissenys per a ús general, si
bé podrà fixar dissenys específics per a zones concretes, determinant en qualsevol
cas la qualitat estètica i constructiva.
c) L'autorització d'un determinat model no vincularà a l'Ajuntament per a futures
llicències al mateix o un altre titular, si bé les modificacions justificades de criteri es
preveuran almenys amb 1 any d'antelació respecte a la seua exigibilitat.
d) S'establixen 4 tipus de quioscos:
Tipus
1
2
3
4

Dimensions en planta
(metres)
1,75 x 3,00
2,00 x 3,50
2,25 x 3,75
2,50 x 4,25

e) L'altura de tots els models de quioscos no serà superior a 3,50 metres, des del
punt més alt de la coberta.
f) Les volades no seran superiors a 0,90 metres i deixaran un gàlib lliure no inferior a
2,35 metres.
g) El quiosc se situarà a 0,50 metres del rastell.
h) En qualsevol moment a partir de l'entrada en vigor de les presents normes,
qualsevol titular d'autorització podrà sol·licitar a l'Ajuntament l'ampliació de les
dimensions del seu punt de venda, de conformitat amb les noves mesures
aprovades en esta ordenança.
Article 35
El servici es prestarà al públic de manera continuada amb els horaris, descansos i la
resta de condicions de treball establides legalment. S’entendrà com a caducada
l’autorització si, sense causa justificada, deixa d'obrir-se per un termini superior a

dos mesos o si passats tres mesos de la data d'autorització, no s'haguera posat en
funcionament el quiosc; en estos casos es procedirà d'acord amb el que disposa
l'article 30 de la present ordenança.
CAPÍTOL II. NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS DESTINATS A
LA VENDA DEL CUPÓ PROCEGOS

La instal·lació a la via pública de quioscos de cegos estarà sotmesa al que
establixen els articles següents:
Article 36
L'autorització per a la instal·lació de quioscos destinats a la venda del cupó
procegos a la via pública, és matèria de la competència de l'Ajuntament a través
dels seus òrgans corresponents. L'actuació d’este en este sentit s'orientarà de
manera que l'atorgament de l'autorització complisca el caràcter social que
tradicionalment li és propi a l'Organització Nacional de Cegos Espanyols (ONCE),
com a entitat de dret públic i assistència social, que per encàrrec exprés de l'Estat té
encomanada la resolució de la problemàtica específica dels deficients visuals,
segons el que establix el Reial Decret 1041/81 de 22 de maig.
Article 37
1) Les autoritzacions es concediran a la ONCE a fi que les distribuïsca entre els
seus afiliats, amb la sol·lictud prèvia que haurà d'anar acompanyada de la
documentació següent:
- Memòria descriptiva del tipus d'ocupació que es va a realitzar.
- Plànol de situació tancat i amb indicació dels elements de mobiliari urbà
existents en l'àrea d'influència de l'ocupació.
Obtinguda l'autorització, la ONCE haurà de comunicar a l'Ajuntament en el termini
d'1 mes, les dades de l'afiliat-beneficiari de cada quiosc, així com qualsevol canvi
que s’hi produïra.
2) Les autoritzacions s'entendran concedides a precari; així l'Ajuntament podrà
revocar-les per raons d'interés públic, sense dret a cap indemnització a favor de la
ONCE. La revocació implica l'obligació d'eixe organisme de retirar el quiosc pel seu
compte en el termini assenyalat per l'Administració municipal. En cas de no fer-ho es
procedirà d'acord amb el que establix l'article 44 d'esta ordenança.
Article 38
Una vegada sol·licitat el quiosc, el servici corresponent realitzarà un estudi sobre el
trànsit existent, condicions especials respecte a senyals de circulació, ample de la
vorera, intensitat de vianants, etc., informant sobre la conveniència o no de la
instal·lació del quiosc en el lloc sol·licitat.
Article 39
Per a la instal·lació del quiosc en zones enjardinades o semblants, serà necessari, a
més, l'informe del servici corresponent sobre les circumstàncies concurrents i de la
conveniència o no d'atorgar l'autorització sol·licitada.
Article 40

1) En quant s'establisca per la ONCE un model de quiosc a nivell general, les
dimensions en planta del quiosc seran d'1,50 x 1,30 m. de base i 2,72 m. d'altura
mesurada fins al punt més alt de la coberta.
2) Les volades no seran superiors a 0,30 m. i deixaran un gàlib no inferior a 2,00 m.;
l'armadura del quiosc serà de metall i del propi material, vidre o plàstic els seus
entrepilastres.
Una vegada establit per la ONCE model de quiosc a nivell general, ho presentarà a
l'Ajuntament per a la seua homologació si procedix.
Article 41
Condicions d'instal·lació:
1) No s'autoritzaran quioscos en voreres de menys de 3,50 m. d'amplària, ni en
carrers de vianants.
2) Serà condició indispensable que la distància entre dos quioscos de cegos siga
com a mínim de 100 m.
3) El quiosc s'instal·larà sense fonamentacions fixes i de tal forma que siga
fàcilment desmuntable, a 0,50 m. del rastell de la vorera, la dimensió serà menor
d’este perpendicular al rastell.
4) En cap cas haurà de restar visibilitat als vehicles ni ocasionar greus molèsties
als vianants.
5) La instal·lació del quiosc haurà de complir igualment el que establix l'article 104
de la present ordenança.
Article 42
El quiosc es construirà per compte de la ONCE, amb les característiques
disposades en els articles 40 i 41 d'esta ordenança i els seus corresponents
concordants.
Article 43
Queda totalment prohibit:
1) El traspàs, cessió, arrendament o qualsevol altra forma d'ocupació del quiosc a
la persona que no siga en eixe moment l'afiliat-beneficiari de la ONCE notificat a
l'Ajuntament. S'exceptua d'esta prohibició l'atribució que puga realitzar la ONCE del
quiosc a un altre agent venedor, d'acord amb la normativa establida a este efecte
dins de l'organisme i degudament notificada a l'Ajuntament.
2) Realitzar-hi la venda de cupons per una persona no autoritzada per la ONCE,
amb la deguda notificació a la corporació.
3) Vendre articles distints del propi cupó procegos emés per la ONCE.
Article 44
En el supòsit d'incompliment d'alguna de les prohibicions contingudes en l'article
anterior, quedarà sense efecte l'autorització concedida i haurà de procedir-se per la
ONCE a la retirada del quiosc en qüestió, en el termini que assenyale l'Ajuntament.
En cas de no fer-ho es durà a terme pels servicis municipals corresponents a càrrec
de la dita entitat, amb la imposició de la sanció corresponent.
Article 45

1) El servici es prestarà al públic de manera continuada, amb els horaris,
descansos i la resta de condicions de treball establides legalment.
2) L'autorització s'entendrà caducada quan sense causa justificada deixe d'obrirse per un termini superior a dos mesos, o si passats tres mesos de la data
d'autorització no s'haguera posat en funcionament el quiosc. En ambdós casos es
procedirà d'acord amb el que disposa l'article 44 de la present ordenança.
3) En el cas que el quiosc no poguera obrir-se per incapacitat de l'adjudicatari o
una altra causa degudament justificada, este haurà de comunicar-ho immediatament
a la ONCE perquè esta arbitre els mitjans necessaris perquè el quiosc continue
prestant el servici.
CAPÍTOL III. NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS DESTINATS A
LA VENDA DE FLORS, PLANTES I LLAVORS A LA VIA PUBLICA
Article 46
Objecte:
És objecte de regulació en este capítol les instal·lacions a la via pública de quioscos
fixos destinats a la venda de flors, plantes i llavors.
No es consideraran afectats per les disposicions previstes en els articles següents:
a) Els llocs de temporada, ni qualsevol altre de caràcter transitori que es regiran
pel que disposa l'article 16 de la present ordenança.
b) Les instal·lacions de llocs fixos que s'ubiquen en zones enjardinades, les que
s'autoritzaran o denegaran en cada cas d'acord amb el procediment establit en el
Reglament de Béns de les Corporacions Locals i la resta de normes de general
aplicació.
Article 47
No es concediran noves instal·lacions de quioscos o llocs fixos destinats a la venda
de flors, plantes i llavors a la via pública.
Article 48
Les instal·lacions autoritzades amb anterioritat a l'entrada en vigor de les presents
normes, mantindran el caràcter inicial de la seua autorització, que quedaran
sotmeses a efectes de la seua transmissibilitat al que establixen els següents
articles.
Article 49
Per requerir la professió de floristes característiques pròpies d'una especialitat
artesana i precisar d'una experiència no improvisable, la transmissió de les llicències
s'operarà a favor dels successors dels titulars en la forma que a continuació es
determina:
1) Mortis causa. En cas de defunció del titular de l'autorització, podrà transmetre's
amb l'autorització prèvia municipal a favor de la persona que entre els interessats en
l'herència designen, i si és el cas, el cònjuge supervivent o si no n'hi ha els fills,
triant-se d'entre ells el col·laborador habitual en l'explotació i en cas de ser diversos
d'ells els que reunisquen tal circumstància, el de major edat.

En el termini de tres mesos a partir de la data de l'òbit haurà de sol·licitar-se el canvi
de titularitat de l'autorització per qualsevol de les persones que es detallen en el
paràgraf precedent i per l'orde de prelació en ell establit.
2) Acte inter vivos. El titular podrà cedir a favor del seu cònjuge o fills l'autorització
d'ús i aprofitament del quiosc; fet que donarà a conéixer a l'Ajuntament per a la seua
expressa i necessària conformitat, amb l’extensió de la renovació amb el pagament
previ dels drets fiscals que procedisquen.
Article 50
Quan el lloc quede lliure per renúncia expressa del titular o per falta d'hereus amb
dret de subrogació, en el termini d'un mes l'Ajuntament disposarà lliurement del lloc,
bé anul·lant l'ús i gaudi d'eixa porció del domini públic per al fi que es destinava o bé
convocarà licitació pública entre professionals de la floricultura. En el primer cas es
procedirà a la retirada del quiosc per compte del titular en el termini de 15 dies,
l'incompliment del qual donarà lloc a l'execució forçosa; i en el segon cas podrà
vendre's la instal·lació al nou titular autoritzat o retirar-ho pel seu compte, i en este
últim supòsit el que resulte titular haurà d'instal·lar un altre del model oficial en el
termini màxim de tres mesos, l'incompliment del qual donarà lloc a la caducitat de
l'autorització.
Article 51
Quan la persona a favor de qui procedira la subrogació fora menor d'edat,
l'autorització s'atorgarà entenent-se amb el seu tutor o representant legal.
CAPÍTOL IV. NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ DE TENDALS

Article 52
A efectes de la present ordenança es consideren tendals subjectes a la seua
normativa, aquells els suport total o parcial dels quals es recolze sobre la via
pública. Estos poden ser de les classes següents:
1) Aquells que siguen abatibles i de protecció d'aparadors.
2) Els especials que servisquen d'accés a un determinat edifici o comerç.
Article 53
En les instància que els interessats presenten en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament, haurà de constar disseny, color i tipus de material amb què seran
realitzats els tendals, i a més s'acompanyaran de plànols d'alçat i planta i annexos
de càlcul amb les hipòtesis corresponents, inclús els esforços del vent, segons la
normativa vigent. Plànols en què figuren tots els elements de mobiliari urbà que
existisquen en la zona a ocupar (senyals, fanals, arbres, bancs, etc.), realitzats tots
ells per un tècnic competent i visats al seu torn pel corresponent col·legi.
Article 54
En qualsevol cas haurà de quedar lliure com a mínim un gàlib de 2,50 m.
Article 55

Els tendals podran tindre tancaments verticals, preferentment transparents, de
material flexible, sempre que la seua superfície no siga superior a l'ocupada per
taules i cadires, com a màxim haurà de ser a tres cares.
S'instal·laran sense fonamentacions fixes de tal forma que siga fàcilment
desmuntable a 0,50 m. del rastell de la vorera.
Article 56
a) Quan siguen tendals de temporada, quan esta finalitze seran desmuntats
totalment, inclosa la seua subjecció.
b) Quan siguen anuals, l'obligació de desmuntar totalment la instal·lació, incloses
les subjeccions, es produirà si no s'ha obtingut la corresponent renovació al terme
de l'autorització anterior.
Article 57
Per a tots aquells tendals situats en tot o part a menys d'1,50 m. de la línia de
fatxada o volada si n'hi ha, s'exigirà l'autorització dels veïns de la 1ª planta de
l'immoble.
Article 58
Si el tendal ocupa una zona enjardinada o afecta algun element de jardineria, se
sol·licitarà un informe del servici corresponent.
Article 59
Els tendals situats al centre històric precisaran un informe del servici, que si és el
cas s'ocupe de l'ornament i normativa del mobiliari urbà.
CAPÍTOL V. NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ DE CONTENIDORS

Els contenidors per a l'arreplega de runes procedents d'obres, se subjectaran en tot
moment a les condicions establides en els articles següents:
Article 60
Hauran de col·locar-se en les voreres entre els escocells dels arbres, en cas
d’existència d’estos, i deixant lliure com a mínim un pas d'1,50 m., o en les calçades,
en zones d'aparcaments permesos, de manera que no sobreïsquen en la dita zona i
no siguen un obstacle que entorpisca la lliure circulació dels vehicles, d'acord amb el
que disposa l'article 39 del Codi de la Circulació.
Article 61
L'interessat haurà de senyalitzar convenientment el contenidor pel seu compte,
d'acord amb el que establix els articles 41 i 54 del Codi de la Circulació.
Article 62
Les maniobres per a la deixada i arreplega dels contenidors, hauran de realitzar-se
del mode previst en el Codi de la Circulació, sense causar molèsties al trànsit i
quedant totalment prohibida la col·locació o arreplega de contenidors de 8.00 a
14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores, llevat que per l'Ajuntament es dispose una
altra cosa.

Article 63
En cada contenidor haurà de figurar el nom de l'empresa propietària que haurà de
coincidir amb la titular de l'autorització municipal, i el número del contenidor.
Article 64
Per a la sol·licitud de les autoritzacions d'instal·lació de contenidors s'haurà de
presentar:
- Fotocòpia del carnet d'identitat.
- Memòria descriptiva del tipus d'ocupació que es va a realitzar.
- Plànol de situació tancat i amb indicació dels elements de mobiliari urbà
existents en l'àrea d'influència de l'ocupació.
Les autoritzacions d'instal·lació dels contenidors podran ser anuals; l'interessat, si ho
desitja, haurà de sol·licitar-ne la renovació amb una antelació mínima de dos mesos
respecte al venciment de la dita autorització.
Article 65
Per a respondre dels danys que es pogueren ocasionar, l'interessat haurà de
depositar una fiança de 20.000 ptes. per contenidor, que haurà de reposar o
completar quan es minore tal depòsit en virtut d'indemnitzacions i això en el termini
de 48 hores a partir de la notificació, a fi de mantindre integra la seua garantia
durant la vigència del contracte, sempre que no es dispose una altra cosa en
l'ordenança fiscal corresponent o per mitjà de conveni subscrit entre l'Administració i
els interessats.
CAPÍTOL VI. NORMES RELATIVES A LA INSTAL·LACIÓ DE CABINES
TELEFÒNIQUES

Article 66
La instància que es presente en el Registre d'Entrada per sol·licitar la instal·lació de
cabina telefònica, haurà d'acompanyar-se amb:
- Projecte subscrit pel tècnic competent.
- Memòria descriptiva del tipus d'ocupació que es va a realitzar.
- Plànol de situació tancat i amb indicació dels elements de mobiliari urbà
existents en l'àrea d'influència de l'ocupació.
Article 67
Condicions d'instal·lació:
1) Les cabines telefòniques se situaran a 0,50 m. del rastell de la vorera.
2) En aquelles voreres de tipus A cal deixar lliure com a mínim 3,00 m. d'ample.
3) En les voreres de tipus B cal deixar lliure com a mínim 2,00 m. d'ample.
4) Si en la zona sol·licitada no existiren voreres amb suficient amplària per a
poder instal·lar les cabines telefòniques, i estes estigueren previstes en els plans
futurs de la companyia telefònica, el Servici de Transports i Circulació estudiarà

l'ampliació de la vorera, si procedix, les despeses que tot això ocasione seran a
càrrec del sol·licitant.
5) La instal·lació elèctrica haurà de complir el vigent Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
6) Si l'execució de rases per a estesos, fonamentacions i instal·lació afecta
xarxes, elements o espais de jardineria se sol·licitarà prèviament l'informe dels
Servicis de Jardineria.

CAPÍTOL VII. INSTAL·LACIONS A LA VIA PUBLICA I LA SEUA OCUPACIÓ AMB
MOTIU DE FESTES
Comprén la regulació quant a l'ocupació de la via pública es referix, per a la
celebració d'actes com ara revetles, festes populars, que es tramitarà prèvia o
conjuntament amb la llicència de l'activitat.
Article 68
La sol·licitud haurà de formular-se per un grup o associació cultural de veïns amb
entitat o arrelament en el barri o a petició d'altres entitats, quan concórreguen
circumstàncies especials i/o redunden en benefici de la comunitat veïnal.
Article 69
En l'expedient que a este efecte es tramite se sol·licitarà bé l'informe de Policia
Local, en aquells casos en què es considere oportú, o bé l'informe del servici
corresponent.
Si el lloc per al qual se sol·licitara l'acte fora zona enjardinada s'interessarà l'informe
del Servici de Jardineria i Paisatge.
Quan l'ocupació fóra d'aquelles vies consignades en l'annex núm. 1 de la present
ordenança, l'expedient serà tramitat per la Delegació de Circulació i Transports.
Article 70
L'autorització es concedirà condicionada a:
1. Que en tot moment es mantinga l'accés a la propietat i es permeta el pas dels
vehicles d'urgència.
2. Que al terme de tots els actes les vies hauran de quedar lliures i expedites; els
titulars de l'autorització hauran de respondre als desperfectes ocasionats en el
paviment de les calçades i voreres, així com retirar immediatament qualsevol
instal·lació o plataforma col·locada com a conseqüència de l'acte celebrat.
La repercussió màxima de sorolls en l'exterior del recinte on s'exercisca l'activitat no
podrà excedir 5 dBA, sobre el nivell mitjà ambiental de la zona, avaluats en lloc més
pròxim al local trobant-se a ple funcionament els elements d'instal·lació.
CAPÍTOL VIII. INSTAL·LACIONS A LA VIA PUBLICA AMB MOTIU DE FESTES
TÍPIQUES VALENCIANES

Sense perjuí de la regulació específica que procedisca sobre les festes de Sant
Josep, processons tradicionals i altres típiques valencianes, les presents normes
regulen les que s'expressen en l'articulat següent:
Article 71
Amb motiu de la festivitat de Sant Vicent, podrà autoritzar-se la instal·lació dels
típics altars en honor del Sant.
Article 72
Com a conseqüència de la festivitat del dia 1 de maig, es podran instal·lar les "Creus
de Maig".
Article 73
El dia de Sant Antón es podrà autoritzar la tradicional benedicció d'animals.
CAPÍTOL IX. NORMES RELATIVES A LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PER A
LA PROTECCIÓ DE VORERES
Article 74
La col·locació d'elements per a la protecció de voreres a la via publica complirà la
doble funció d'impedir l'accés de vehicles a les voreres, així com de protegir la lliure
circulació de vianants per estes.
Article 75
La instància presentada en el Registre d'Entrada, haurà d'anar acompanyada del
corresponent croquis en què figure fitada la longitud i forma de la línia de fatxada, de
rastell de vorera amb els seus amples, i punts en què se sol·licita la col·locació dels
dits elements i l'autorització dels veïns.
Article 76
1) En general, quan l'ample de la vorera (vorera més rastell) siga inferior a 0,80
metres, no podrà ser col·locat cap element de protecció, ja que crearia un obstacle
permanent al pas de vianants i al desallotjament en cas d'emergència dels
habitacles pròxims.
2) No obstant, excepcionalment i previ el corresponent estudi tècnic, podrà
autoritzar-se la instal·lació d'elements protectors en voreres inferiors a 0,80 metres,
sempre que mitge entre l'element protector i la fatxada un mínim de 0,50 metres.
Article 77
Els elements de protecció de voreres a col·locar podran ser tanques, bol·lards i
testos grossos.
El Servici de Transports i Circulació informarà sobre els elements a col·locar basantse en:
a) Els models i qualitats autoritzades per l'Ajuntament.
b) Adequació a l'entorn urbanístic de la ubicació sol·licitada.
Article 78
En aquells carrers que hagen sigut declarats de vianants, però no haja sigut
modificada la seua estructura de paviment, conservant la calçada i vorera, podran
col·locar-se elements de protecció de la calçada sempre que es respecte l'accés a la

propietat i el pas de vehicles d'urgència. Els elements a col·locar estaran concorde a
l'entorn arquitectònic de la zona.
En els carrers declarats de vianants que hagen sigut modificats en la seua
estructura de paviment, podran col·locar-se elements de protecció, de manera que
complisquen les condicions mencionades en el paràgraf anterior.
Article 79
En les voreres amb ample comprés entre 0,80 metres i 3 metres, es podran col·locar
tanques o bol·lards segons models i qualitats autoritzats per l'Ajuntament, sempre
que entre eixos existisca una distància d'1,30 metres.
Article 80
En les voreres amb ample comprés entre 3 i 4 metres es podran col·locar tanques,
bol·lards i testos grossos. En el cas de col·locar tanca se seguirà la norma donada
en l'apartat anterior.
En el cas de col·locació de testos grossos, estos es recolzaran directament sobre la
vorera, que mitgen entre cares contigües una distància no superior a 1,30 metres.
Els testos grossos hauran de tindre unes mesures compreses entre els límits
següents:
a) Dimensió perpendicular al rastell de la vorera, mínim 0,40 metres i màxim 0,80
metres.
b) Dimensió paral·lela a la línia de rastell, mínim 1 metre i màxim 2 metres.
La forma material dels dits testos grossos s'ajustarà als models autoritzats per
l'Ajuntament.
Els sol·licitants podran triar lliurement el tipus de plantes i flors, sempre que no
suposen molèsties per als vianants i no interferisquen la visibilitat dels altres
elements de la via pública i seguretat del trànsit. Tindran l'obligació de plantar, regar,
conservar i ocupar-se’n de les flors i plantes dels testos grossos, mantenint el seu
aspecte estètic; el seu complet càrrec seran les despeses que això ocasione,
l'Ajuntament podrà retirar sense previ avís els testos grossos que s'instal·len quan
s'observe negligència o descuit en la seua conservació. Les despeses de retirada
seran carregades d'ofici als interessats de la dita sol·licitud.
L'Ajuntament es reserva el dret de fixar el tipus de plantes i testos grossos a
instal·lar en un determinat carrer.
Article 81
En les voreres amb ample superior a 4 metres es podran instal·lar els mateixos
elements que en l'apartat anterior amb idèntiques condicions, amb l'única diferència
que les dimensions dels testos grossos, en la seua dimensió perpendicular al rastell,
podran estar compreses entre 0,50 metres de mínim i 1 metre de màxim.
Article 82
Excepcionalment s'autoritzarà la col·locació dels elements referits en direcció
perpendicular a la calçada quan quede justificat en els informes tècnics municipals
corresponents, en el cas que per l'amplària de la vorera els vehicles puguen accedir
i aparcar-hi a través del gual.
Article 83

Els elements de protecció de voreres col·locades fins al moment sense autorització
municipal, podran ser autoritzats sempre que es comprove pel servici corresponent,
que reunixen el mínim de les condicions establides.
CAPÍTOL X. ALTRES INSTAL·LACIONS I OCUPACIONS
Article 84
Normes generals:
Podran sol·licitar autorització per als supòsits previstos en este capítol les persones
empadronades a la ciutat de València que, amb la majoria d'edat no hagen
aconseguit l'edat reglamentària de jubilació, sense perjuí que complisquen els altres
requisits establits en els articles següents.
Article 85
Normes generals:
Les persones autoritzades no podran traspassar, cedir, arrendar o tindre al front de
la instal·lació a una altra persona, ni vendre articles o productes diferents dels
autoritzats; la no observació d'estes condicions, així com la pèrdua de qualsevol
dels requisits justificats per a l'obtenció de l'autorització comportarà la revocació
automàtica de la llicència, i, quan procedisca, inhabilitació per a l'obtenció de noves
autoritzacions per a l'exercici d'activitats regulades en esta ordenança.
Article 86
Com a norma o principi general, es prohibix l'ocupació de béns d'ús públic, i en
especial de la via pública, per mitjà de la instal·lació de qualsevol tipus de màquines
expenedores.
Article 87
És objecte de regulació d'este article la instal·lació a la via pública de quioscos de
temporada; per això s’entenen les instal·lacions constituïdes per elements
arquitectònics de caràcter desmuntable i l’estada de les quals sobre el domini públic
es duga a terme dins del període comprés entre l'1 de març i el 31 d'octubre de cada
any, i sempre que l'Alcaldia així ho autoritze per a cada exercici.
L'activitat pròpia i única a desenvolupar en estes instal·lacions serà la venda de
productes alimentaris (gelats, begudes i aliments) no prohibits per la legislació vigent
i sota les condicions tècnico-sanitàries exigibles en cada cas.
Estes instal·lacions únicament podran instal·lar-se als espais prèviament
determinats per l'Alcaldia en cada anualitat i prèvia l'obtenció de llicència municipal,
l'incompliment dels quals implicarà automàticament, i sense perjuí de les sancions
que pogueren correspondre, inhabilitació per a l'obtenció d'autorització, llicència o
concessió de qualsevol ocupació de la via pública en l'àmbit d'aplicació d'estes
ordenances.
En la determinació dels emplaçaments haurà de tindre's en compte a més del que
disposa l'art. 3 d'esta ordenança, que la distància mitjana entre este tipus de
quioscos serà, com a mínim, de 250 metres, mesurats sobre l'itinerari de vianants
més curt possible; a més, el conjunt de la instal·lació en cap cas haurà d'ocupar més
d'1/3 de l'espai disponible per a la circulació de vianants.
En matèria de disseny caldrà ajustar-se, en cada cas, a l'informe del Servici de
Projectes Urbans.

Article 88
Amb motiu de la celebració d'actes esportius o d'una altra naturalesa que tinguen
lloc als camps de futbol, l'Alcaldia en el mes de juny de cada any, podrà establir als
voltants d'estos recintes, punts o zones on podran ubicar-se llocs de venda de
productes relacionats amb l'esdeveniment del qual es tracte; s’atorgaran
autoritzacions amb vigència anual per mitjà de sorteig entre els sol·licitants que
hagen acreditat estar en possessió dels documents i requisits que a continuació
s'indiquen:
•

Omplir una instància de sol·licitud durant el mes de setembre.

•

Certificat municipal d'empadronament a la ciutat de València.

•

Fotocòpia DNI i NIF.

•

3 fotografies mida de carnet.

•

Certificat de petició d'ocupació en l'INEM.

•

Certificat negatiu sobre percepció de prestacions expedit pel INSS.

L'adjudicació d'estes autoritzacions es realitzarà entre els sol·licitants que
reunisquen els requisits exigits en els articles precedents pel procediment de sorteig,
que se celebrarà en la primera quinzena del mes de novembre.
Els titulars de les autoritzacions hauran de donar-se d'alta en l'epígraf o epígrafs
corresponents del IAE, en el règim corresponent de la Seguretat Social i mantindre's
al corrent en el pagament de les quotes quan procedisca, estar en possessió del
carnet de manipulador d'aliments, satisfer el preu públic establit en l'ordenança fiscal
corresponent. Tot això haurà d'acreditar-se abans del començament de l'activitat, en
cas contrari quedarà revocada la dita autorització s’atorgarà al següent sol·licitant
que es trobe en torn d'espera.
El titular de l'autorització tindrà dret a l'ocupació del domini autoritzat i a l'exercici de
l'activitat en els termes de la llicència; no obstant quan sorgiren circumstàncies
imprevistes o sobrevingudes d'urbanització, implantació, supressió de servicis
públics o qualsevol altra de naturalesa anàloga, l'Ajuntament –mitjançant una
resolució motivada– podrà revocar-la sense dret a indemnització a favor de
l'interessat.
Al terme de cada jornada el titular autoritzat haurà de deixar completament expedit
el sòl que haguera ocupat retirant tots els elements en ell instal·lats. En cas
d'incompliment procedirà, entre altres, l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament
i a costa de l'interessat, fet que donarà lloc a la inhabilitació per a successives
autoritzacions i, si procedira, a l'anul·lació de la vigent.
Article 89
Les actuacions de caràcter artístic tant individualitzades com en grup, com ara mim,
música, pintura i semblants que pretenguen dur-se a terme en l'àmbit d'aplicació
d'esta ordenança, estaran subjectes a l'autorització prèvia municipal, la qual
s'atorgarà o denegarà en virtut dels informes tècnics competents i/o en funció de les
molèsties que puguen irrogar-se als ciutadans.
No obstant l'assenyalat en els paràgrafs precedents l'Alcaldia podrà destinar zones,
fora de la via pública, per a exercitar este tipus de manifestacions; en cada cas es
determinaran els requisits i condicions que hagen de concórrer.

CAPÍTOL XI. PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 90
No es podrà imposar cap sanció sense prèvia tramitació de l'expedient a este efecte,
el qual serà iniciat bé d'ofici per la pròpia Administració municipal, en virtut de la
funció inspectora i de comprovació pròpia de la seua competència, o a instància per
mitjà de la corresponent denúncia per escrit.
Article 91
Incoat l'expedient es posarà de manifest a l'interessat perquè, en un termini no
inferior a 10 dies ni superior a 15, formule les al·legacions i aporte els documents i
justificacions que siguen pertinents.
Article 92
Una vegada realitzats els dits tràmits i després de les comprovacions que
procedisquen, es dictarà la resolució.
Article 93
En cas d'apreciar-se infracció de les ordenances o altres normes de general
aplicació, la resolució podrà consistir en:
a) Imposició de multa fins al límit màxim assignat a l'Alcaldia per la legislació de
règim local. Per a la determinació de la quantia de les multes caldrà ajustar-se a la
transcendència i efectes pertorbadors de l'acte, grau de culpabilitat i conducta
reincident de l'infractor i a les altres circumstàncies agreujants o atenuants que
concórreguen.
b) Orde de derrocament o retirada de les obres, instal·lacions, mobles i efectes
per l'infractor en el termini màxim de 10 dies, amb advertència que de no complir-se
tal orde s'executarà per l'Ajuntament a costa de l'infractor, si ha transcorregut
l'indicat termini de 10 dies.
Quan medie llicència o autorització i el titular no s'ajuste a les seues condicions,
l'Ajuntament podrà, així mateix, deixar sense efecte la llicència concedida.
c) En el cas que la infracció ho fóra per venda ambulant, la Policia Local procedirà
al decomís de la mercaderia i trasllat dels productes així com de les instal·lacions,
als magatzems municipals; serà per compte de l'infractor les despeses ocasionades,
la quantia dels quals mínima es xifra en 25.000 ptes.
d) La devolució de la dita mercaderia decomissada es realitzarà després d'haver
acreditat l'interessat la seua legítima propietat, en un termini màxim de 48 hores; la
no compareixença en el termini indicat s’entendrà com una renúncia als productes.
e) Les multes podran tindre caràcter reiteratiu a conseqüència de l'ús continuat de
la via pública sense el compliment de les especificacions previstes en la present
ordenança i la resta de normes generals d'aplicació.
Article 94
Per excepció, quan com a conseqüència del desenvolupament d'activitats de
caràcter itinerant o esporàdic i en general de duració temporal molt reduïda
s'infringisca de mode manifest esta ordenança, s'establix el procediment següent:
a) Requeriment a l'infractor perquè en el termini de 24 hores procedisca a la
retirada d'instal·lacions i efectes amb què desenvolupa la seua activitat.

b) De no ser retirats els dits elements en el termini concedit, ho realitzarà
l'Ajuntament a costa de l'infractor, sense perjuí de prosseguir la tramitació de
l'expedient amb audiència de l'interessat fins a la seua normal resolució i imposició
de la multa, que si és el cas procedisca conforme al que disposen els articles
precedents.
Article 95
Quan pel seu emplaçament les instal·lacions suposen un greu trastorn que atempte
contra la seguretat del trànsit de vianants o rodat i quan pel continu canvi d'ubicació
d'una determinada instal·lació, s'arribe a una situació de reincidència habitual que
supose un frau a l'esperit d'esta ordenança, podrà procedir-se a la demolició de les
obres o a la retirada de les instal·lacions i efectes d'ofici per este Ajuntament, sense
requeriment previ al titular de la instal·lació i sense perjuí de la normal tramitació
d'expedient sancionador en la forma abans establida.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional 1
En cap cas s'autoritzarà la instal·lació a la via pública de grues amb motiu de la
construcció o rehabilitació d'edificis durant el període d'execució de les obres, llevat
que per les especials característiques del solar o tipus de construcció la dita
instal·lació haguera sigut autoritzada en la pròpia llicència d'obres, dins de la zona
de protecció d'obra.
Disposició addicional 2
Tampoc s'autoritzarà l'ocupació a la via pública amb materials de construcció,
excepte en aquells casos en què per ser estrictament necessària l'ocupació per a
l'execució de l'obra, haguera sigut contemplada igualment en la llicència d'obres,
dins de la zona de protecció d'obra.
Així mateix tampoc s'autoritzaran a la via pública les casetes d'obra, excepte quan
legalment siga exigible i resulte estrictament necessària l'ocupació del domini públic,
i en este cas s'ubicaran dins del tanca d'obra.
Disposició addicional 3
Com a excepció al principi general de prohibició de venda ambulant i sense perjuí
de les excepcions previstes en el títol II d'estes ordenances, l'Ajuntament podrà
autoritzar esta modalitat de venda per mitjà de la celebració de convenis amb
institucions no governamentals que, constituïdes a l'empara de la legislació vigent,
perseguisquen fins d'interés social, tenint en compte les prohibicions que les normes
establixen sobre determinades matèries o productes.
Disposició addicional 4
Bastides:
Concepte:
S'entén per bastida tota carcassa provisional alçada davant d'una fatxada per a
facilitar la construcció, reparació o pintura de murs i parets.

Classes:
a) Bastides tubulars sustentats sobre la via pública.
b) Bastides penjats.
c) Altres.
Subjecció a la llicència:
La instal·lació de bastides que suposen la utilització del domini públic requerirà en
tots els supòsits la prèvia obtenció de llicència municipal, la sol·licitud de la qual a
l’Ajuntament es formularà en els termes de l'art. 70 de la Llei 30/92 i per la causa,
forma i requisits que a continuació es detallen:
a) Causa i forma de sol·licitud:
a.1) La bastida com a actuació complementària a una llicència d'obres se
sol·licitarà com a norma general, conjuntament a aquella.
a.2) Quan siga necessària la seua instal·lació a causa de procediments
contradictoris de ruïna, ordes d'execució o altres actes (judicials o administratius), se
sol·licitarà llicència emparada en ells.
a.3) Igualment podrà sol·licitar-se llicència amb motiu de pintura de fatxada
d'immobles.
b) Documentació que ha d'acompanyar-se junt amb la sol·licitud:
b.1) Plànol de planta viària que es projecta ocupar amb la instal·lació, amb fitació
de vorera i calçada (ample i alt de bastida, distància a la fatxada i al rastell de la
vorera, etc.) amb indicació de l'edifici sobre el qual se situa.
b.2) Plànol d'alçat i secció que definisca clarament les afeccions a la via pública,
mesures de seguretat aplicades, itinerari de vianants protegit, senyalització en
general i de l'obstacle en calçada si ho haguera, etc.
b.3) Memòria que complete la documentació tècnica i que descriga el sistema de
muntatge i fixació, ancoratges, possibles afeccions sobre el paviment o
construccions davall la rasant si n'hi haguera, mobiliari urbà, enllumenat públic,
parada de transport públic, jardineria, senyalització viària o altres elements existents
a la via pública així com descriptiva de la senyalització, passos coberts, xarxes de
protecció i altres sistemes a instal·lar, que tant horitzontal com verticalment,
garantisquen que cap objecte, ferramenta, material o elements de la pròpia bastida
puguen caure o projectar-se a la via pública.
b.4) Pressupost.
b.5) Certificat que la totalitat d'allò que s'ha projectat s'ajusta al Reial Decret
1.627/97, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial i la resta de
normes d'obligat compliment.
El conjunt de documents que formen el projecte a presentar haurà de ser subscrit
pel tècnic competent responsable de la seguretat qui, a més de representar la figura
determinada en l'article 2 del Reial Decret 1.627/97, s'entén igualment responsable
de la seguretat respecte a les afeccions a la via pública.
b.6) Llicència d'obres quan no s'haguera sol·licitat conjuntament o acte
administratiu o judicial que motive la seua instal·lació.

b.7) Manifestació del termini estimat per a l'ocupació.
b.8) Ingressos previs, quan procedisca.
c) Documentació que haurà de presentar-se una vegada finalitzat el muntatge de
la bastida:
c.1) Certificat final de seguretat i estabilitat de la instal·lació subscrit pel tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent, i això referit tant a l'obra
com a l'afecció de la instal·lació als vianants i a les coses; certificat que haurà de
presentar-se dins del termini dels 7 dies següents a la finalització del muntatge,
requisit este que condiciona l'eficàcia de la llicència concedida i impedix en
conseqüència la posada en ús de la bastida fins a la seua presentació davant de
l'Administració i acceptació per esta.
c.2) Justificant de depòsit de fiança en els casos en què procedisca la seua
constitució.
Generalitats a tindre en compte tant en el projecte com en la instal·lació:
1. L'itinerari de vianants protegit haurà de tindre un ample mínim de 0,80 metres,
excepte zones d'alta densitat de trànsit de vianants que requerirà major amplària.
2. En cas de muntar marquesines volades sobre la calçada, estes hauran de
tindre un gàlib mínim de 4,50 metres.
3. Si la bastida invadix la calçada o este, encara quan queda sobre la vorera,
estiga a menys de 30 cm. d'aquella, haurà de senyalitzar-se amb barreres de
seguretat tipus bionda o semblants, degudament abalisades.
4. Tots els elements estructurals, auxiliars o de protecció hauran de tindre la
suficient capacitat mecànica per a resistir els esforços a què poden estar sotmesos.
Altres obligacions dels titulars de la llicència:
Els titulars de l'autorització municipal vénen obligats especialment a complir el
següent:
- Adoptar quantes mesures de seguretat i precaucions siguen necessàries per a
salvaguardar la integritat física de les persones i de les coses durant la realització
dels treballs.
- Serà responsabilitat del titular de l'autorització tot dany material o personal que
puga ocasionar-se com a conseqüència del desenvolupament de l'obra o instal·lació.
- Hauran de respectar-se els accessos a la propietat amb la deguda seguretat als
propietaris.
Termini:
El termini de concessió de la llicència s'atorgarà en funció de l'actuació principal a
causa de la necessitat d’esta i vindrà expressat en el document en què s'expedisca
la llicència tant si és conjunta a la d'obres com específica per a la dita instal·lació. En
qualsevol cas el termini de vigència serà prorrogable quan medie causa justificada i
ho serà d'ofici o a instància de part; en este cas haurà d’efectuar-se la petició abans
del fi del termini atorgat i amb presentació de nou certificat que acredite el
manteniment de les condicions de seguretat i estabilitat de la instal·lació.
Tràmits:

La petició de llicència se sotmetrà a informe dels servicis municipals competents en
funció dels béns o elements que puguen resultar afectats a causa de les
instal·lacions preteses en el seu conjunt.
Quan l'ocupació afecte la calçada, abans de produir-se haurà de comunicar-se per
mitjà de compareixença, fax o qualsevol altre mitjà admés en dret, a la Sala de
Control de Trànsit Municipal o al Servici que resulte competent per a
l'assenyalament de dates; en qualsevol cas la sol·licitud haurà de formular-se amb
una antelació d’almenys 48 hores hàbils, assenyalament que podrà condicionar-se
per raons d'incompatibilitat temporal amb altres ocupacions o activitats.
Prèviament a la retirada de les bastides i a qualsevol que fóra la seua causa, haurà
de mediar informe del tècnic responsable de la seguretat, d'absència de perill
raonable de l'obra o immoble afectat.
Disposicions addicionals 5
És objecte de regulació d'este article els llocs de venda a la via pública de
competència municipal de productes típics alimentaris de la Comunitat Valenciana,
que no requerisquen tractament posterior per al seu consum directe, com ara
taronges o el seu suc, xufes, orxata, torró o qualsevol altre d'esta naturalesa no
regulat expressament en estes normes, a excepció de begudes alcohòliques que
queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'este article.
Les autoritzacions es tramitaran a sol·licitud de l'interessat, a la qual s'haurà
d'acompanyar i acreditar els documents següents:
1. Declaració del producte a expendre, que ha de comptar necessàriament amb
denominació d'origen de València o la seua Comunitat i la seua justificació.
2. Model d'instal·lació portàtil i/o desmuntable, homologada, acompanyada de
memòria descriptiva que incloga el conjunt d'instal·lacions o elements
complementaris que requerisca (presa de llum, generador, desaigües...) per
resultar necessaris per al manteniment de les condicions de salubritat, sanitat,
neteja del punt i entorn; tenint en compte que únicament podrà disposar-se de
sistemes de conservació del producte (fred/calor) ja que en cap cas este podrà
cuinar-se en el punt de venda, així com que el conjunt de la instal·lació no
podrà ocupar una superfície superior a 6 metres.
3. Proposta d'emplaçaments amb el plànol d'ubicació a escala que permeta
conéixer les característiques de la vorera, mobiliari urbà existent, eixides
d'emergència, guals, etc.
4. L'autorització, quan procedisca, de qualsevol altra administració pública
competent (Conselleria de Cultura, Sanitat, etc.)
5. Els emplaçaments proposats hauran de complir els requisits següents:
a. Deixar un ample de pas lliure de vianants de 3,50 metres, les instal·lacions
es consideraran fixes o mòbils existents.
b. La seua col·locació serà preferentment junt amb rastell i a una distància
d'este de 0,50 m.

c. No podrà sol·licitar-se a distància inferior de 250 m., mesurats seguint la
línia de vianants de circulació, d'un altre punt de venda en baix comercial o a
la via pública, que expenga exclusivament este tipus de producte.
Les sol·licituds es formularan de forma inexcusable, dins de l'últim trimestre de l'any
anterior al qual es pretén l'autorització.
Les autoritzacions es podran atorgar:
1. Per anys naturals, sense que el seu atorgament origine dret preferent ni de
cap naturalesa per a l'obtenció d'autorització, llicència o concessions
futures.
2. Com a norma general s'atorgaran per als períodes de març a octubre,
ambdós inclusivament. De tractar-se de productes típics d'unes dates
concretes, podrà ser igualment autoritzat per a estes, atenent a la resta de
requisits establits.
3. Directament als sol·licitants i pel nom de punts sol·licitats, sempre que,
reunint els requisits exigits, l'adequació a l'entorn i raons de seguretat siguen
informades positivament i en tant que el nombre de peticions no faça
necessària la seua limitació, o quan concórreguen dos o més peticions per a
un mateix emplaçament dins d'un ràdio de 250 metres, i en este cas, estos
emplaçaments s'atorgaran per sorteig.
Cap sol·licitant podrà obtindre autorització per a més de 8 punts de venda quan el
nombre de sol·licituds siga superior a 3.
Els autoritzats o persones que es troben al front del lloc, hauran de comptar amb el
carnet de manipulador d'aliments i alta pel concepte que corresponga en la
Seguretat Social.
El producte a expendre haurà de complir en tot moment amb les normes sanitàries
d'aplicació.
Els punts autoritzats estaran subjectes al pagament de les taxes municipals que
pogueren correspondre o, si és el cas, un cànon en quantia equivalent al valor del
domini públic ocupat.
L'autorització quedarà condicionada, a més, a la venda exclusivament del producte
autoritzat, a no posar cap tipus de publicitat a les instal·lacions, sense que tinga tal
consideració a estos efectes el distintiu amb la denominació d'origen.
L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Administració m unicipal en
qualsevol moment per raó d'interés públic, sense generar dret d'indemnització, quan
resulten incompatibles amb les condicions generals aprovades amb posterioritat,
produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització per a
activitats de major interés públic o menyscaben l'ús general.
Disposició addicional 6
L'activitat de distribució gratuïta de premsa diària a la via pública està subjecta a
l'obtenció prèvia d'autorització municipal.

1) Les sol·licituds podran formular-se per les persones físiques o jurídiques
titulars de la publicació, amb plena capacitat jurídica i d'obrar i constituïdes conforme
a dret.
Les peticions hauran d’omplir-se en els termes de l'article 70 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
acompanyada dels documents següents:
- NIF o CIF.
- Alta Fiscal.
- Alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga.
- DNI i alta en la Seguretat Social (en l'epígraf que corresponga), de les
persones que exerciten tal activitat a la via pública.
- Memòria justificativa segons la forma en què es pretenga desenvolupar
l'activitat, tenint en compte que:
•

Els diaris a distribuir no podran depositar-se directament a la via pública.

•

Les instal·lacions seran mòbils o semovents, sense poder romandre en el
punt autoritzat més que en horari de 7 a 11 hores i la superfície a ocupar
serà com a màxim de 0,50 d'ample, 0,50 de llarg i 1,20 d'alt.

•

Que el personal d'entrega no podrà desplaçar-se més de 5 metres des
del punt autoritzat.

•

Que no s'efectue des del vehicle.

- Llocs per orde de preferència en què pretén situar-se amb descripció suficient
que permeta la seua identificació exacta.
- Declaració jurada o fórmula semblant de què els emplaçaments triats es
troben a una distància superior a 50 metres, mesurats en recorregut de
vianants, de qualsevol altre punt de venda de premsa diària, quan esta siga
l'activitat principal que se’n desenvolupa, tant si es troba a la via pública com
en un baix comercial.
- Que no es troben en voreres de menys de 3 metres.
- Que no entorpisquen el trànsit de vianants en els accessos i eixides de metre,
parada de transport públic, eixides de vehicles, d'emergència, de locals de
pública concurrència (cines, comerços, centres d'ensenyança, estacions de
transport, etc.)
- Com a excepció al que disposen els paràgrafs precedents, els interessats
que ja hagueren obtingut autorització en l'exercici anterior podran substituir la
documentació a aportar per una declaració jurada o fórmula semblant, de la
vigència de les dades, documents i termes aportats de la petició, amb
indicació del núm. de registre de la instància de l'exercici anterior o si és el
cas amb indicació i justificació dels aspectes que diferixen d'aquella.
2) Les sol·licituds es presentaran per qualsevol dels mitjans previstos en la
legislació vigent i abans del 31 d'octubre de l'exercici anterior per al qual es pretén

l'autorització, a excepció d'aquelles publicacions que nasquen una vegada
transcorreguda esta data, que podran fer-ho, excepcionalment per a eixa anualitat,
en qualsevol moment. Estes peticions es tramitaran una vegada resoltes les
formulades segons la norma general.
3) Les sol·licituds s'atorgaran:
− Per anys naturals, sense que el seu atorgament origine dret preferent ni de
cap naturalesa per a l'obtenció d'autorització, llicència o concessions
futures, ni sobre els punts de distribució autoritzats.
− Podran autoritzar-se els punts d'entrega sol·licitats sempre que els llocs
s'ajusten a les condicions establides en els paràgrafs precedents, tenint en
compte que de concórrer dos o més peticions en un mateix punt o a
distància inferior de 25 metres un de l’altre, podrà autoritzar-se un màxim
de 2 per lloc si entre ambdós sol·licituds hi haguera acord. En cas contrari o
de formular-se més de 2 peticions es resoldrà per mitjà de sorteig, llevat
que en l'emplaçament proposat l'afluència o aforament de transeünts en
l'horari autoritzat siga especialment rellevant; de manera que s’autoritzarà
directament un nombre més gran, que es determinarà en cada cas
establint-se, en tot cas, que una mateixa publicació no podrà comptar amb
més de 30 llocs a la via pública.
4) L'autorització està subjecta al pagament de les taxes.
5) L'autorització quedarà sense efecte:
− Pel transcurs del termini autoritzat, que serà el mes desembre de cada
anualitat.
− Per incompliment de les condicions que van motivar el seu atorgament en
qualsevol dels punts autoritzats.
− Quan una publicació efectue la distribució en un punt no autoritzat.
En el primer supòsit ho serà de forma automàtica, en els altres després de la
resolució d'expedient incoat a este efecte.
6) L'autorització podrà ser revocada unilateralment per l'Administració municipal
en qualsevol moment per raó d'interés públic, sense generar dret d'indemnització,
quan resulten incompatibles amb les condicions generals aprovades amb
posterioritat, produïsquen danys en el domini públic, impedisquen la seua utilització
per a activitats de major interés públic o menyscaben l'ús general.
7) La distribució de premsa sense autorització o l'incompliment de les condicions
del seu atorgament per una mateixa publicació per 3 o més vegades en un any,
comportarà a la sanció que poguera correspondre al fet de no atorgar noves
autoritzacions en un període de 2 anys.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Quioscos:
1. Per raons d'imatge urbana i amb l'objectiu d'unificar, en la mesura que es puga,
tots els quioscos que existisquen al terme municipal es disposa d'un termini perquè
les persones que disposen d'autorització per a la instal·lació d'un quiosc
procedisquen a renovar-lo d'acord amb els models normalitzats que s'aproven;
termini que serà en uns casos de díhuit mesos per a la renovació dels quioscos
actualment existents al centre històric i nuclis històrics i de dos anys per als
quioscos situats a la resta de la ciutat.
No obstant l'anterior, l'Ajuntament podrà acordar la permanència d'aquells quioscos
que reunisquen les degudes condicions de seguretat, ornament i estètica.
2. En la mesura que siga possible, els nous quioscos s'ubicaran als seus actuals
emplaçaments o als llocs disponibles més pròxims a ells. En tot cas, l'Ajuntament es
reserva la determinació del lloc definitiu d'ubicació en funció de les condicions de la
via pública.
3. S'establix un període de tres mesos per a regularitzar aquelles autoritzacions
en vigor.
En els casos que les persones que exploten en l'actualitat un quiosc no tingueren la
titularitat administrativa d’este, però acreditaren per mitjà de l'impost d'activitats
econòmiques corresponent estar realitzant l'activitat almenys sis mesos abans de la
publicació de la present modificació d'ordenança, se'ls permetrà regularitzar la seua
situació amb l’aportació de la documentació necessària assenyalada en l'article 24.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

El primer any natural d'entrada en vigor de l'article pel qual es regulen els llocs de
venda a la via pública de productes alimentaris típics valencians, les sol·licituds es
formularan amb una antelació de 3 mesos sobre la data per a la qual es pretén
l'ocupació.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

Amb motiu de la celebració en la nostra ciutat de la XXXII Copa Amèrica de Vela, a
este efecte de donar degut compliment als compromisos adquirits per
l'Excel·lentíssim Ajuntament de València en la seua qualitat de seu de
l'esdeveniment, i en les dates coincidents amb les pre-regates i regates finals, queda
prohibida la venda, exhibició o distribució de qualsevol tipus de productes en els

accessos al port (entrades per l’av. del Port, cantó amb el carrer del Doctor J.J.
Dómine, carrer de l’Enginyer Manuel Soto i carrer del Doctor Marcos Sopena).
Així mateix queda prohibida la venda o comercialització a la via pública de València
de qualsevol tipus de producte que continga símbols, distincions o característiques
que puguen reflectir similitud amb els propis de la Copa Amèrica o els seus
patrocinadors. El servici de Policia Local haurà de realitazar les actuacions
necessàries referides a la vigilància, decomís i la resta d'intervencions derivades
d'esta prohibició.

DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en la present ordenança regiran les Ordenances Generals
de la Corporació i la resta de normes aplicables.

ORDENANÇA REGULADORA D'ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I
OCUPACIONS A LA VIA PÚBLICA DE VALÈNCIA
ANNEX 1
Carrers amb voreres tipus A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Just Vilar - Marí Sirera (Mercat del Cabanyal).
Pobla Farnals - Lleons - Pepe Alba.
Pere Aleixandre - Escultor Josep Capuz (Mercat de Montolivet).
Plaça Baró de Cortes (Mercat de Russafa).
Consolat del Mar - Plaça Landete.
Russafa.
Passatge del Doctor Serra.
Colom.
Jorge Juan.
Ciril Amorós - Comte Salvatierra - Jorge Juan (Mercat de Colom).
Plaça Porta de la Mar.
Justícia.
General Palanca.
Glorieta.
Pau.
Plaça Saragossa.
Sant Vicent.
Plaça Santa Caterina - Barreteria.
Plaça Lope de Vega.
Pescateria.
Els Drets.
Mantes.
Del Trench.
Plaça del Mercat.
Sant Ferran.
Maria Cristina.
Liñán.
Músic Peydró.
De la Palla (Mercat Central).
Baró de Càrcer ( Mercat Central).
En Gai - Palafox (Mercat Central).
Baró de Càrcer.
Hospital.
Bosseria.
Cavallers.
Serrans (Plaça de Manises).
Plaça de la Mare de Déu.
Navellos.
Micalet.
Plaça Mossén Sorell.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moratín.
Plaça de l’Ajuntament.
Plaça de Rodrigo Botet.
Barques.
Joan d'Àustria.
Pascual i Genís.
Lauria.
Mossén Femades.
Martínez Cubells.
Passeig de Russafa.
Xátiva.
Ribera.
Convent de Santa Clara.
Passatge Rex.
Marqués de Sotelo.
Forners.
Periodista Azzati.
Sang.
Pelai.
Convent de Jerusalem.
Sant Vicent Màrtir
Guillem de Castro - fins a Jesús.
Plaça de Jesús (Mercat de Jesús).
Músic Ayllón - Santa Creu de Tenerife.
Menendez Pidal - Pius XII - Joaquim Ballester (Centre Comercial).
Plaça de Sant Pere Nolasc (Convent i Santa Isabel).
Plaça Benimàmet.
Mare de Déu de l'Assumpció (Benimàmet).
Plaça de Rojas Clemente.

Carrers amb voreres tipus B
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emili Baró.
Baró de San Petrillo.
Conca Tramoyeres.
Blasco Ibañez (des de Cavanilles fins a l’av. de Catalunya).
Doctor Moliner.
Arts Gràfiques.
Armando Palacio Valdés.
Duc de Gaeta (des de Ramiro de Maeztu fins a Pepe Alba).
La Pobla de Farnals (des de Manuel Candela fins a Duc de Gaeta).
Duc de Gaeta (des de la Pobla de Farnals fins a J. Pastor).
Borriol.
Pepe Alba.
Av. de la Malva-rosa (fins a Riu Tajo).
Isabel de Villena.
Eugènia Viñes.
Doctor Lluch.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reina.
Barraca.
Av. del Mediterrani.
Antoni Joan - Pintor Ferrandis.
Escultor Josep Capuz.
Pere Aleixandre.
Antic Regne.
Gran Via del Marqués del Túria.
Martí.
Ciscar.
Salamanca (Joaquim Costa - Burriana).
Joaquim Costa.
Mestre Aguilar.
Cadis.
Gran Via de les Germanies.
Alacant.
Bailén.
Ciril Amorós.
Fèlix Pizcueta.
Hernán Cortés.
Isabel la Catòlica.
Sorní.
Navarro Reverter.
Gran Via de Ramón i Cajal.
Sant Vicent (des de Dr. Gil i Morte fins a la Gran Via).
Albacete.
Jesús (des de la Gran Via fins a Humanista Juan).
Conca (des de la Gran Via fins a Nicolau Factor).
Quart.
Gran Via de Ferran el Catòlic.
Jesús (des de Giorgeta fins a Plaça).
Jeroni Munyós.
Beat Nicolau Factor.
Gaspar Aguilar (des de la plaça de Jesús fins a la via del ferrocarril, és a dir
Fontanars).
Santa Creu de Tenerife.
Músic Ayllón.
Guillem de Castro.
Botànic (des de la plaça de Rojas Clemente fins a Lepant).
Sant Pere Pascual.
Àngel Guimerà (des de la Gran Via fins a Guillem de Castro).
Conca (des de la Gran Via fins a Guillem de Castro).
Jesús (des de la Gran Via fins a Guillem de Castro).
Cervantes (des de la Gran Via fins a Guillem de Castro).
Corona.
Alta.
Baixa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museu.
Roteros.
Quart (des de Guillem de Castro).
Quevedo.
Padilla.
En Sanz.
Garrigues.
Mestre Clavé.
En Llop.
Cotanda.
Sant Pau.
Correus.
Pérez Pujol.
Sagasta.
Pérez Bayer.
Pintor Sorolla.
Poeta Querol.
Plaça d’Alfons el Magnànim.
Plaça de Saragossa.
Mar.
Barcella.
Blanqueries.
Pintor López.
Plaça de Tetuan.
Alboraia (des del Pont fins al Convent de les Carmelites).
De la Trinidad.
Cronista Rivelles.
Plaça de Santa Mònica.
Sagunt (fins a Orihuela).
Menéndez Pidal (front a l’Estació autobusos).
Av. de Campanar (des de Pius XII fins a Nicasio Benlloch).

Carrers amb voreres tipus especial
• Es consideren com a tals aquelles que per les seues característiques determine
l'Ajuntament, en cada cas.

