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Regulamento de feiras e mercados. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de 
carné para a venda no mercadiño de Teo e para a venda ambulante no Concello. 
Regulamento de condecoracións  

Aprobado definitivamente o regulamento de feiras e mercados e de venda 
ambulante neste Concello, por acordo plenario de data 29-9-98, a teor do disposto 
no artigo 70.2 da Lei reguladora das Bases de Réxime Local, e no 196.1 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, exponse ó público o texto íntegro do devandito regulamento, que entrará en 
vigor unha vez transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada LRBRL.  

REGULAMENTO DE FEIRAS E MERCADOS  

DISPOSICIÓNS XERAIS  

Artigo 1.  

De conformidade co disposto nos artigos 74 e ss. do Regulamento de Bens das 
Entidades Locais, e R.D. 1.010/1985, do 5 de xuño, a ocupación de bens de 
dominio público con postos dedicados á venda ambulante ocasional ou de 
periodicidade establecida (mercadiños) de artigos ou obxectos de interese para a 
comunidade veciñal, está suxeita á previa e preceptiva licencia municipal.  

Artigo 2.  

As licencias municipais deberán ser solicitadas ante o Concello, por escrito, 
achegando a documentación á que se refire o art. 4 deste regulamento.  

Artigo 3.  

Poderán optar á concesión de licencias deste regulamento tódolos españois ou 
estranxeiros que teñan plena capacidade xurídica e de obrar. Os estranxeiros 
deberán acreditar como requisito ineludible, coa solicitude de licencia, que están en 
posesión de permiso de traballo por conta propia, expedido pola autoridade 
competente.  

Terán prioridade para a obtención de licencias as persoas que sexan 
vendedores ambulantes e teñan a súa residencia habitual no concello de Teo.  

Terase en conta tamén o grao de necesidade que demostren ou acrediten, así 
como o tipo de artigo ou mercadoría de que se trate.  

En situación de igualdade, resolverase a adquisición por sorteo.  

Será preceptivo o dictame da comisión de Facenda en canto ó grao de 
incidencia da actividade solicitada no uso común xeral do dominio público e a 
existencia de posibles prexuízos para os establecementos que se dediquen ó 
comercio da mesma clase. Poderá solicitarse informe de técnicos ou asociacións 
representativas do comercio, informes que non serán vinculantes.  

Artigo 4.  



Coa solicitude de licencia de venda ambulante, os solicitantes deberán 
presenta-la seguinte documentación:  

a) Fotocopia do DNI ou pasaporte.  

b) Declaración de alta no epígrafe correspondente do imposto de actividades 
económicas.  

c) Documentación que acredite a concorrencia das condicións requiridas pola 
normativa sectorial específica do producto obxecto da venda, de se-lo caso.  

d) Dúas fotografías tipo carné.  

e) Declaración de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade 
Social.  

f) Certificación que acredite estar ó día no pagamento das exaccións 
municipais.  

Artigo 5.  

As licencias son intransferibles e os titulares delas estarán obrigados a ocupa-lo 
seu posto, aínda que con previa autorización do Concello poderán ser ocupados 
polo seu cónxuxe ou descendentes.  

Artigo 6.  

De non cumprirse o requisito do artigo anterior, entenderase que o posto 
ocupado por persoas distintas do titular foi cedido ou subarrendado irregularmente, 
o que salvo proba en contra determinará a caducidade da licencia sen dereito a 
ningunha indemnización.  

Artigo 7.  

A concesión de licencias de postos fixos entenderanse outorgadas a título de 
precario, polo que o Concello poderá revogalas ou modificalas en calquera 
momento sen que isto orixine ningunha indemnización a prol do titular da licencia.  

Artigo 8.  

As licencias quedarán sen efecto cando o seu titular non aboe, dentro dos 
prazos regulamentarios que sinala a ordenanza correspondente deste Concello, as 
exaccións ou mesmo as sancións municipais que lle fosen impostas, sen prexuízo 
de que a Administración municipal siga o procedemento de constrinximento para o 
cobramento dunhas e outras.  

Artigo 9.  

Tódalas licencias son por prazo determinado e renovables unicamente por 
decisión municipal e por períodos iguais (agás o primeiro, de se-lo caso) e 
sucesivos.  

Artigo 10.  



O número total de licencias para cada actividade será fixado pola corporación 
en función dos espacios idóneos disponibles das solicitudes presentadas e consonte 
os criterios sinalados no artigo seguinte. O acordo sobre ampliación ou reducción de 
zonas e puntos de emprazamento dos postos terá en conta as condicións referidas 
no artigo 3.  

   

CLASIFICACIÓN DAS LICENCIAS  

Artigo 11.  

As licencias clasifícanse en:  

a) Licencias para venda ambulante.  

b) Licencias para venda no mercadiño.  

Artigo 12.  

As licencias para a venda ambulante poden ser:  

a) Licencia para a venda de artigos de tempada, distribuídos por todo o concello 
ou situados nas zonas ou lugares que se fixen en cada caso (venda de xelados, 
castañas, grelos, etc.).  

b) Licencias para a venda usual na vía publicada, por prazo determinado e en 
puntos ou zonas previamente sinalados (barquiños, lambetadas, cacahuetes, 
patacas fritidas, churros, etc.).  

c) Licencia temporal para o exercicio de servicios ou actividades (fotógrafos, 
afiadores...).  

d) Licencia temporal para a venda de obxectos de artesanía e adobío de 
pequeno tamaño, elaborados total ou parcialmente polos propios solicitantes e que 
non se despachen usualmente en establecementos fixos, en áreas elixidas para a 
concentración de vendedores.  

Artigo 13.  

As licencias para o mercadiño poderanse solicitar soamente para o día no que 
se celebre este e para as zonas sinaladas a este efecto pola corporación.  

O módulo do posto de venda é de seis metros de longo por dous de fondo. 
Ningún vendedor poderá obter licencia para máis dun módulo, sen excepcións.  

Artigo 14.  

O mercadiño instalarase inicialmente no lugar do Sisto, parroquia de Cacheiras, 
reservándose o Concello o dereito de cambia-lo emprazamento mediante acordo 
plenario que lle será notificado a tódolos vendedores que estean en posesión da 
licencia pertinente.  

Artigo 15.  



Os carnés dos titulares de postos fixos de venda na vía pública deberán conter:  

- Nome e apelidos, número de DNI e fotografía do titular.  

- Número de posto.  

- Artigo autorizado a vender.  

- Ano da autorización.  

   

OBRIGAS DOS VENDEDORES  

Artigo 16.  

Rematado o prazo e horario de venda, os titulares dos postos deberán deixa-lo 
espacio que teñan asignado libre para a circulación urbana e limpo de papeis e 
desperdicios, que se deberán depositar nos colectores existentes para tal efecto ou, 
se estes estivesen cheos, en bolsas colocadas ó lado deles, para a súa fácil recollida 
polo servicio municipal de limpeza.  

Artigo 17.  

Os postos de venda serán facilmente desmontables e a actividade ou ocupación 
soamente poderá ter lugar nos días e horas sinalados pola corporación municipal 
para a celebración do mercadiño.  

Os postos de venda non se poden situar en accesos a edificios de uso público, 
establecementos comerciais ou industriais nin diante dos seus escaparates e 
exposición, nin en lugares que dificulten os accesos e a circulación rodada ou 
peonal.  

Os vendedores ambulantes, en calquera caso, deberán respecta-las normas de 
competencia leal e usos mercantís, e responder dos productos que vendan de 
acordo coas leis e disposicións aplicables.  

Artigo 18.  

A vixilancia da aplicación deste regulamento estará a cargo da Policía Municipal 
e do persoal do Concello que sexa designado para este cometido.  

   

MERCADO DE TEMPADA OU VENDA ESPECIALIZADA  

Artigo 19.  

Nos días e lugares que acorde a corporación, poderanse celebrar 
mercados/feiras, non fixos, para a venda/exposición de productos típicos de 
tempada, alimenticios ou non, ou dedicadas monograficamente a un determinado 
tipo de productos (libros, moedas, plantas ou flores, pintura e debuxo, 
vehículos...).  



Artigo 20.  

Os criterios establecidos neste regulamento para os mercadiños, en canto a 
normas de funcionamento, obrigas dos vendedores, ordenación de postos e cantos 
outros sexan de aplicación, rexerán tamén para os mercados de tempada ou de 
venda especializada.  

   

INFRACCIÓNS E SANCIÓNS  

Artigo 21.  

Os titulares dos postos serán responsables das infraccións deste regulamento 
que cometan eles mesmos e os seus familiares ou asalariados que presten servicios 
nos devanditos postos.  

Artigo 22.  

Serán consideradas faltas leves:  

a) Falta de limpeza nos postos ou no seu contorno.  

b) Peche non autorizado dos postos, sen causa xustificada, por período de un a 
cinco días.  

c) Calquera infracción deste regulamento non cualificada como falta grave ou 
moi grave.  

Artigo 23.  

Serán consideradas faltas graves:  

a) Reiteración dunha falta leve da mesma natureza dentro dun mesmo ano.  

b) Comisión da terceira falta leve nun ano.  

c) Defraudación en cantidade e/ou calidade de xéneros vendidos.  

d) Reiterado incumprimento de obrigas sanitarias.  

e) Modificación da estructura ou da instalación dos postos sen a debida 
autorización.  

f) Subarrendo do posto.  

g) Peche non autorizado do posto por máis de cinco días sen xustificación.  

h) Desacato das disposicións dimanadas da autoridade municipal.  

i) Falta de pagamento das taxas municipais nos prazos correspondentes.  

l) Pelexas ou altercados.  



Artigo 24.  

Serán faltas moi graves:  

a) Reiteración de faltas graves de calquera natureza dentro do mesmo ano.  

b) Traspaso do posto sen obte-la debida autorización.  

c) Abandono inxustificado do posto durante tres meses.  

Artigo 25.  

As faltas sinaladas nos artigos 22, 23 e 24 serán sancionadas como segue:  

- Faltas leves:  

1) Apercibimento.  

2) Multa de 10.000 a 20.000 pesetas.  

- Faltas graves:  

1) Multa de 20.000 a 40.000 pesetas.  

2) Suspensión temporal da licencia, de 3 a 6 días de mercadiño.  

- Faltas moi graves:  

1) Suspensión temporal da licencia, de 7 días de mercadiño a 6 meses.  

2) Retirada definitiva da licencia, sen dereito a indemnización.  

Artigo 26.  

As faltas graves serán sancionadas pola Alcaldía conforme ó previsto no 
capítulo 5.º do R.D. 1.398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o regulamento 
do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.  

Artigo 27.  

A imposición de sancións por falta grave ou moi grave tramitarase previo 
expediente sancionador, consonte o preceptuado no R.D. 1.398/1993, do 4 de 
agosto, e Lei 30/1992, de Réxime Xurídico das Administración Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común.  

   

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS  

   

Primeira.-O réxime que establece o presente regulamento enténdese sen 
prexuízo das intervencións que correspondan ós demais organismos na esfera das 
súas respectivas competencias.  



Segunda.-As posibles modificacións do presente regulamento axustaranse ós 
mesmos trámites seguidos para a súa formulación e aprobación e ás adaptacións a 
futuras normas nacionais ou internacionais na materia, e levaranse a cabo 
directamente polo Concello.  

   

DISPOSICIÓN FINAL  

   

Este regulamento entrará en vigor transcorrido un mes dende o día seguinte ó 
da súa publicación no BOP, quedando derrogadas tódalas disposicións municipais 
que se opoñan ou contradigan ós seus principios.  

Teo, 30 de outubro de 1998.  

O alcalde, Armando U. Blanco Martínez.  

   

O Pleno deste Concello, na sesión celebrada o día 29 de setembro de 1998, 
aprobou a seguinte  

   

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE 
CARNÉ PARA A VENDA NO MERCADIÑO DE TEO E PARA A VENDA 
AMBULANTE NO CONCELLO  

   

Artigo 1.-Concepto.  

De conformidade co disposto no artigo 117, en relación co 41.a) da Lei 
39/1988, do 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, e en cumprimento 
do establecido na disposición transitoria segunda da Lei 10/1998, do 20 de xullo, de 
ordenación do comercio interior de Galicia, o Concello establece a taxa pola 
expedición do carné que autoriza a venda no mercadiño semanal de Teo, así como 
para a venda ambulante no Concello.  

Artigo 2.-Obrigados ó pagamento.  

Estarán obrigados ó pagamento as persoas ou entidades a favor das que se 
outorguen licencias, e tamén os que, sen previa autorización, se beneficien do 
aproveitamento.  

Artigo 3.  

A Policía Municipal evitará que se ocupe a vía pública ou terreos de dominio 
público con esta clase de instalacións, e que se exerzan nelas ningunha industria 
sen acreditarse estar debidamente autorizados ou sen ter aboados previamente os 
dereitos que se sinalan nesta ordenanza.  



Artigo 4.  

O número de postos de venda será fixado pola autoridade municipal, a 
superficie que ocuparán vén determinada no Regulamento de feiras e mercados 
aprobado por este Concello e a adxudicación de novos postos realizarse por orde de 
data de petición.  

Os postos deberán ser situados nos emprazamentos que inicialmente se lles 
asigne ata a renuncia do adxudicatario, a suspensión ou supresión da licencia ou o 
translado do mercadiño a outro lugar do municipio; os postos poderán, sen 
embargo, cambiar de sitio previa autorización da Alcaldía a petición escrita do 
titular do posto, quen deberá achegar á solicitude xustificación suficiente dos 
motivos polos que solicita o cambio de emprazamento.  

Artigo 5.  

O titular do posto deberá conserva-la autorización durante todo o período no 
que esta teña vixencia, e mostrarlla ós axentes e funcionarios municipais que lla 
pedisen. O mal uso destas autorizacións producirá a súa caducidade e a perda dos 
dereitos aboados.  

Artigo 6.  

Os postos que se concedan non poderán ser destinados a usos distintos 
daqueles para os que foron concedidos.  

Artigo 7.  

A corporación municipal resérvase o dereito de cambia-los días, horas e lugar 
nos que se celebrará o mercadiño.  

Artigo 8.  

As concesións ás que se refire a presente ordenanza serán solicitadas nas 
oficinas municipais, nas que se lles expedirá o carné ou autorización 
regulamentaria, previo pagamento dos dereitos establecidos no artigo seguinte, 
especificándose o tempo e data ou datas da instalación e o tempo de validez.  

Artigo 9.-Tipos de gravame.  

a) Pola expedición do carné de vendedor no mercadiño, así como pola 
renovación anual deste carné, os interesados aboarán a cantidade de seis mil 
pesetas, como requisito previo ó desenvolvemento da actividade.  

b) Para as licencias de venda ambulante nas súas diversas modalidades, 
especificadas no Regulamento de feiras e mercados deste Concello, a taxa será a 
que no seu momento fixe o Pleno do Concello.  

Artigo 10.  

O horario de venda no mercadiño será o que fixe a autoridade municipal, 
podendo comezarse a instalación dos postos á media hora antes da súa apertura.  

Este horario poderá ser modificado polo Concello se así o aconsellasen as 
circunstancias para o mellor funcionamento do mercadiño.  



Os vehículos deberán ser retirados dos postos, non se permitindo que 
permanezan dentro do espacio asignado ó mercadiño.  

Artigo 11.-Inspección e sancións.  

As infraccións relativas ós dereitos do consumidor serán sancionadas polas 
autoridades competentes na materia, de conformidade co establecido na Lei 
10/1988, do 20 de xullo, de Ordenación do Comercio Interior de Galicia, e no R.D. 
1.945/83, do 22 de xuño, previa a instrucción do correspondente expediente 
administrativo.  

Artigo 12.  

Sen prexuízo das infraccións establecidas no Regulamento de feiras e mercados 
deste Concello, as infraccións ó preceptuado nesta ordenanza serán clasificadas en 
leves, graves e moi graves.  

Serán faltas leves:  

- A discusión entre vendedores.  

- A venda de productos diferentes ós autorizados na licencia.  

- Aumenta-la superficie do posto con máis metros dos autorizados, ou non 
garda-la distancia entre postos que lle fora sinalada.  

- Non deixar limpo e recollido o lugar onde estivo instalado.  

Serán faltas graves:  

- A venda deste vehículo cando estea expresamente prohibida.  

- A comisión de tres faltas leves no prazo de un ano.  

- Realiza-la venda en lugares, datas e horario diferentes ós autorizados.  

- O desacato ás ordes dos axentes da autoridade, dentro do establecido nas 
presentes normas.  

- Ocupa-lo sitio ou vender no lugar que corresponda a outro vendedor.  

- Dedicarse á venda ambulante sen a correspondente autorización.  

Serán faltas moi graves:  

- Transferirlle o posto a outra persoa ou entidade sen a autorización do 
Concello.  

- A reiteración de faltas graves.  

Artigo 13.-As sancións que poden impoñerse son as seguintes:  

- Por faltas leves:  



1) Apercibimento.  

2) Multa de 10.000 a 20.000 ptas.  

- Por faltas graves:  

1) Multa de 20.000 a 40.000 ptas.  

2) Suspensión de licencias de tres a seis días de mercadiño.  

- Por faltas moi graves:  

1) Suspensión de licencia de sete días de mercadiño a seis meses.  

2) Retirada definitiva da licencia.  

Pola comisión de faltas graves ou moi graves poderá esixírselle ó infractor a 
retirada inmediata do posto, e en caso de non realizalo, farao o Concello de oficio.  

   

DISPOSICIÓN FINAL  

   

Para o non previsto nesta ordenanza estarase ó disposto nas normas de rango 
superior sobre a materia, especialmente ó sinalado na referida Lei 10/88, do 20 de 
xullo.  

Esta ordenanza entrará en vigor o día en que sexa publicado o seu texto íntegro 
no BOP.  

Teo, 30 de outubro de 1998.  

O alcalde, Armando U. Blanco Martínez.  

   

Aprobado inicialmente o Regulamento de condecoracións deste Concello, por 
acordo plenario de data 29-9-98, a teor do disposto no artigo 70.2 da Lei 
reguladora das Bases de Réxime Local, e no 196.1 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, exponse ó 
público o texto íntegro do devandito regulamento, que entrará en vigor unha vez 
transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da citada LRBRL.  

   

REGULAMENTO DE CONDECORACIÓNS  

   

CAPÍTULO I.-OBXECTO  

Artigo 1.  



O presente regulamento ten por obxecto a regulación dos distintivos e 
nomeamentos honoríficos encamiñados a premiar especiais merecementos, 
cualidades e circunstancias singulares que concorran nos galardoados, persoas 
físicas ou xurídicas.  

Artigo 2.  

Tódalas distincións a que faga referencia este regulamento teñen carácter 
exclusivamente honorífico, sen que, por tanto, outorguen ningún dereito 
administrativo nin de carácter económico.  

Artigo 3.  

Ningún distintivo honorífico nin nomeamento poderá ser outorgado a persoas 
que desenvolvan altos cargos na Administración e respecto dos que se encontre a 
corporación en relación subordinada de xerarquía, función ou servicios, en tanto 
subsistan estas circunstancias.  

   

CAPÍTULO II.-DOS DISTINTIVOS HONORÍFICOS  

Artigo 4.  

O Concello de Teo crea a medalla da vila de Teo nas súas categorías de ouro, 
prata e bronce.  

Artigo 5.  

A medalla conterá, nas súas tres categorías, o escudo gravado deste Concello.  

Artigo 6.  

Coas medallas premiaranse especiais merecementos, beneficios sinalados ou 
servicios extraordinarios.  

   

CAPÍTULO III.-DOS NOMEAMENTOS  

Artigo 7.  

O Pleno da corporación poderá conferi-los nomeamentos de:  

- Fillo predilecto.  

- Fillo adoptivo.  

- Membro honorario da corporación.  

Artigo 8.  

Cos nomeamentos premiaranse méritos, cualidades e circunstancias singulares 
que concorran nos galardoados.  



Artigo 9.  

Os nomeamentos de membros honorarios da corporación non outorgarán, en 
ningún caso, facultades para intervir no goberno ou administración da corporación, 
pero o alcalde titular ou Concello poderanlle encomendar funcións representativas.  

   

CAPÍTULO IV.-OUTRAS DISTINCIÓNS HONORÍFICAS  

Artigo 10.  

O Pleno da corporación poderá designar unha vía pública, complexo urbano ou 
instalación municipal co nome dunha persoa vinculada a cidades, recoñecendo con 
isto especiais merecementos ou servicios extraordinarios.  

Teo, 30 de outubro de 1998.  

O alcalde, Armando U. Blanco Martínez.  

 


