Ordenança Municipal Reguladora dels Servicis de Consum
de l'Ajuntament de València

BOP 154 de 1-VII-93

Preàmbul
L'article 51 de la Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978, establix que els poders públics
garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, de manera que protegixen per mitjà de
procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics d’estos, així com
promouran la seua informació i educació, fomentaran les seues organitzacions i les sentiran en les
qüestions que puguen afectar-los.
D'altra banda, la Generalitat Valenciana posseïx competència exclusiva en esta matèria de
conformitat amb l'article 34, apartat 1, paràgraf 5 de la Llei Orgànica 5/1982 d'1 de juliol de l'Estatut
de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana en els quals va preveure, en els seus articles
15 i 16, la regulació de la creació per les Corporacions Locals de l'Oficina d'Informació al
Consumidor, amb la finalitat de portar una política integrada en matèria de consum.
Així mateix, els ajuntaments en virtut de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local en l'article
25, entre altres competències, arreplega en el seu apartat g) la referida defensa d'usuaris i
consumidors. Davant de la possible situació d'inferioritat, subordinació o indefensió en què pot trobarse el destinatari final de béns i servicis, fins al punt d’afectar els propis interessos de la col·lectivitat,
l'ordenança no pot descuidar l'establiment d'un adequat règim amb el qual legitimar la resposta
jurídica a totes les conductes il·lícites que eludisquen els mandats de la Llei 2/87 de la Generalitat
Valenciana que servix de base a este text.
Per això, i a fi de regular la defensa dels drets i interessos dels ens mencionats, dins de l'àmbit
municipal i amb vista a dotar d'un instrument de protecció jurídica, s'ha considerat convenient
l'elaboració d'una ordenança que regule els servicis locals de consum, d'acord amb el contingut
següent:
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Capítol 1. Objecte i àmbit d'aplicació
Article 1
L'objecte d'esta ordenança és la regulació de la protecció i defensa dels consumidors i usuaris, així
com la de l'exercici dels drets que se’ls reconeix, en desplegament de la Llei 26/1984 de 19 de juliol i
la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1987 de 9 d'abril. Així mateix, la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local en l'article 25 establix: “2. El municipi exercirà en tot cas,
competències en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries
següents: g) Abastiments, escorxadors, fires, mercats i defensa d'usuaris i consumidors.”
Article 2
La present ordenança s'aplicarà a tot el terme municipal.
Article 3

Als efectes d'esta ordenança, és consumidor o usuari tota persona física o jurídica que adquirix,
utilitza o gaudix com a destinatari final, de béns, servicis, activitats o funcions, siga quina siga la
naturalesa jurídica dels que els produïsquen, venguen, presten o distribuïsquen.
No tindran la consideració de consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que no es
constituïsquen en destinataris finals, sinó que adquirisquen, emmagatzemen, utilitzen o gaudisquen
de béns o servicis a fi d'integrar-los en l'organització o exercici d'una activitat empresarial,
professional o de prestació de servicis, inclosos els públics.

Capítol 2. Dels drets dels consumidors i usuaris
Article 4
a) La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut i seguretat.
b) El dret a la protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials.
c) La informació correcta i suficient sobre els productes i servicis, així com l'educació i formació en els
drets i coneixements necessaris per al correcte ús i consum dels uns i els altres.
d) L'audiència en consulta, la participació en l'elaboració de les disposicions generals que els afecten
directament i la representació dels seus interessos; tot això a través de les associacions de
consumidors i de les seues agrupacions o federacions.
e) La protecció jurídica, administrativa i tècnica per part dels poders públics, que permeten triar
lliurement i corregir les situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió.
f) El dret a la reparació i indemnització dels danys i perjuís patits.
Article 5
Els drets reconeguts a les associacions, a què fa referència l'article 236 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, només seran practicables
per aquelles associacions que es troben inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals.
Podran obtindre la inscripció en el registre les associacions que complisquen els requisits previstos
en tal reglament.
TÍTOL II. COMPETÈNCIES I ÒRGANS MUNICIPALS DE CONSUM
Capítol 1. Competències
Article 6
Correspon a les autoritats i corporacions locals, a través del seu propi personal i dels sanitaris locals,
promoure i desenvolupar la protecció i defensa dels consumidors i usuaris en l'àmbit de les seues
competències, d'acord amb la legislació estatal i de la comunitat autònoma, i especialment en els
aspectes següents:
1) La informació i educació dels consumidors i usuaris, establint les oficines i servicis corresponents,
d'acord amb les necessitats de la localitat.
2) La inspecció de productes o servicis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.

3) La realització directa de la inspecció tècnica o tecnicosanitària i els corresponents controls i anàlisi,
en la mesura que compten amb mitjans per a la seua realització, així com amb la promoció,
col·laboració i facilitat per a la seua realització per altres entitats i organismes.
4) Recolzar i fomentar les associacions de consumidors i usuaris.
5) Adoptar les mesures urgents i requerir les col·laboracions precises en els supòsits de crisi o
emergències que afecten la salut o seguretat dels consumidors o usuaris.
6) Incoar i tramitar expedients sancionadors en matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària.
7) Exercir la potestat sancionadora amb l'abast que es determine en les seues normes reguladores.

Capítol 2. Òrgans municipals de consum
Article 7
A fi de garantir el compliment de la protecció i defensa dels drets bàsics dels consumidors i usuaris
d'este municipi i fent ús de la competència atribuïda, s'establixen òrgans complementaris que
s'estructuraran de la forma següent:
- Regidoria de Defensa del Consumidor.
- Comissió Informativa Municipal.
- Consell Sectorial.
- Junta Arbitral de Consum.
La composició, funcionament i funcions dels anteriors s'establiran, de conformitat amb l'article 20.1.c)
de la Llei de Bases de Règim Local, pel municipi d'acord amb el seu Reglament Orgànic.
Secció 1a. La Regidoria de Defensa del Consumidor
Article 8
Mitjançant una resolució de l'Alcaldia, es podran delegar en un regidor les atribucions referides a la
Defensa de Consumidors i Usuaris.
Les dites atribucions podran delegar-se bé en una regidoria específica del mateix nom, o bé en una
altra amb responsabilitat en temes socials.
Article 9
La Regidoria de Defensa del Consumidor assumirà, entre altres, les funcions següents:
a) La presidència dels òrgans municipals en matèria de consum.
b) L'elaboració d'informes, programes i propostes en matèria de consum.
c) La coordinació dels servicis de consum i del personal adscrits.
d) La responsabilitat de la gestió politicosocial en matèria de consum.
e) Qualsevol altra funció que li siga delegada pels òrgans col·legiats locals o l'alcalde-president.
Secció 2a. La Comissió informativa

Article 10
La Comissió informativa municipal és l'òrgan complementari d'assessorament a la corporació creada
per a l'estudi, informe o consulta dels assumptes en matèria de consum que han de ser sotmesos a
la decisió de l'Ajuntament.
La denominació de la dita comissió, la seua composició numèrica i competències serà acordada pel
Ple de l'Ajuntament.
Article 11
Les sessions de les comissions informatives no són públiques.
No obstant, quan per la naturalesa dels temes sotmesos a estudi es considere oportú, podran assistir
representants de les associacions de consumidors legalment constituïdes o tècnics en la matèria;
després de l'exposició i abans d'iniciar-se la deliberació hauran d'abandonar la sessió.
Article 12
Les funcions de la Comissió informativa seran, entre altres, les següents:
a) Elaborar estudis, informes i propostes en matèria de consum.
b) Dictaminar en els assumptes de la seua competència que han de ser resolts pels òrgans
col·legiats de la corporació.
Secció 3a. El Consell sectorial de consum
Article 13
El Consell sectorial de consum és l'òrgan consultiu de la corporació, amb caràcter no decisori, que té
com a objecte canalitzar la participació dels ciutadans en els assumptes relatius a consum i el fi
particular de constituir un adequat marc de trobada de tots els sectors socials implicats en el consum
local.
La seua creació, composició i funcionament seran definits en l'acord del Ple de l'Ajuntament en el
qual es crega.
Article 14
A més de l'assessorament a la corporació en assumptes relacionats amb el consum, el Consell tindrà
les funcions següents:
a) Informar a l'Ajuntament sobre els problemes generals o específics del sector.
b) Emetre informes, estudis i propostes sobre avantprojectes d'ordenances.
c) Elaboració d'informes previs a l'execució de plans sobre consum i comunicació d'iniciatives,
propostes i recomanacions.
Secció 4a. La Junta arbitral de consum

Article 15
A fi de fomentar la solució amistosa d'aquells conflictes i reclamacions que afecten els consumidors i
usuaris, propiciant una ràpida i equitativa satisfacció de les controvèrsies i reclamacions plantejades i
quan estes aconseguixen una entitat suficient que implique la necessitat d’oferir este servici, pel Ple
de l'Ajuntament podrà adoptar-se l'acord de crear un òrgan arbitral, de forma individualitzada o bé per
mitjà de la firma d'un conveni amb la Conselleria de Sanitat i Consum, amb la denominació de Junta
arbitral de consum.
La composició, competències i requisits de la Junta seran concretats en l'acord de creació,
respectant el que disposa la Llei d'Arbitratge i en les altres disposicions que ho regulen.
Article 16
1) La Junta arbitral serà competent per a atendre reclamacions de consumidors i usuaris, que tinguen
el seu domicili o raó social dins de l'àmbit territorial de la Junta, sempre que no concórrega
intoxicació, lesió o mort ni existisquen indicis racionals de delicte; tot això sense perjuí de la protecció
administrativa i de la judicial d'acord amb el que establix l'article 24 de la Constitució Espanyola.
2) El sotmetiment de les parts al sistema arbitral serà voluntari i haurà de constar expressament a
través d'escrit dirigit a l'Administració competent.
TÍTOL III. EL SERVICI MUNICIPAL DE CONSUM
Capítol 1. Objectius i estructura del servici de consum
Article 17
En l'exercici de les competències que atribuïx la Llei de Bases de Règim Local i la Llei General per a
la Defensa dels Consumidors i Usuaris a les Corporacions Locals, s'ha creat el Servici Local de
Consum a fi de garantir el compliment dels drets bàsics reconeguts en la legislació vigent.
Capítol 2. De la informació - O.M.I.D.C.
Article 18
L'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor (O.M.I.D.C.) té com a funcions la
informació, ajuda i orientació als consumidors i usuaris per a l'adequat exercici dels seus drets; podrà
realitzar les activitats següents, entre altres:
a) Recepció de queixes, denúncies, reclamacions i iniciatives i la seua tramitació pel procediment que
li siga aplicable davant de les instàncies competents.
b) Indicació de les adreces i principals funcions d'altres centres públics o privats d'interés per al
consumidor i usuari.
c) Demanar informació directament dels organismes públics i privats.
d) Realitzar campanyes informatives.
e) Difondre estudis i anàlisis comparatives.
f) Editar publicacions.

g) Organitzar i desenvolupar cursos de formació a consumidors i usuaris.
h) Organitzar i desenvolupar cursos de formació destinats a funcionaris tècnics.
i) Desenvolupar activitats d'animació sociocultural per a jóvens, que desperten l'interés en temes de
consum.
j) Realitzar activitats de col·laboració amb el sistema educatiu.
k) Impulsar la creació d'òrgans de participació, assessorament i suport a associacions.
l) Gestionar ajudes i subvencions.
m) Fomentar l'associacionisme de consumidors i usuaris.
n) En general, l'atenció, defensa i protecció dels consumidors i usuaris i la seua remissió a les entitats
i organismes corresponents.
Article 19
En tot cas, l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor (O.M.I.D.C.), realitzarà les
activitats arreplegades en l'article anterior.
A fi de garantir la protecció dels legítims interessos del consumidor, la O.M.I.D.C. realitzarà actes de
mediació i servirà de seu a la Junta arbitral, si és el cas.
Capítol 3. De la inspecció
Article 20
Correspon a l'Ajuntament la inspecció dels productes, béns i servicis que es detallen en l'annex de la
present ordenança, per a comprovar l'origen i identitat, el compliment de la normativa vigent en
matèria de preus, etiquetatge, presentació i publicitat, així com els altres requisits o signes externs
que fan referència a les seues condicions d'higiene i seguretat.
Article 21
En la mesura que l'Ajuntament compte amb mitjans per a la seua realització, durà a terme la
inspecció tècnica o tecnicosanitària de béns i servicis i els controls i anàlisi.
Article 22
1. A fi d'aconseguir una major efectivitat en l'acció inspectora i quan resulte d'interés per al municipi,
es duran a terme campanyes d'inspecció pròpies i en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i
Consum; els termes de la dita col·laboració seran els que es determinen en cada cas.
2. Així mateix es podrà col·laborar amb les distintes administracions en la realització de campanyes
d'inspecció, dirigides al control dels productes i servicis d'ús comú que es relacionen en l'annex.
TÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Capítol 1. Infraccions en matèria de defensa del consumidor

Article 23
Es consideraran infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris:
1. L'incompliment dels requisits, condicions, obligacions o prohibicions de naturalesa sanitària.
2. Les accions o omissions que produïsquen riscos de danys efectius per a la salut dels consumidors
o usuaris, ja siga en forma conscient o deliberada, ja per abandó de la diligència i precaucions
exigibles ja en l'activitat, servici o instal·lació de què es tracte.
3. L'incompliment o transgressió dels requeriments previs que concretament formulen les autoritats
sanitàries per a situacions específiques, a fi d'evitar contaminacions o circumstàncies nocives d'un
altre tipus que puguen resultar greument perjudicials per a la salut pública.
4. L'alteració, adulteració o frau en béns i servicis susceptibles de consum per addició o sostracció de
qualsevol substància o element, alteració de la seua composició o qualitat, incompliment de les
condicions que corresponga a la seua naturalesa o la garantia, arreglament o reparació de béns
duradors i en general qualsevol situació que induïsca a engany, confusió o que impedisca reconéixer
la verdadera naturalesa del producte o servici.
5. L'incompliment de les normes reguladores de preus, la imposició injustificada de condicions sobre
prestacions no sol·licitades o quantitats mínimes o qualsevol altre tipus d'intervenció o actuació que
supose un increment dels preus o marges comercials.
6. L'incompliment de les normes relatives a registre, normalització o tipificació, etiquetatge,
envasament i publicitat de béns i servicis.
7. L'incompliment de les disposicions sobre seguretat en quant afecten o puguen suposar un risc per
a l'usuari o consumidor.
8. L'obstrucció o negativa a subministrar dades o a facilitar les funcions d'informació, vigilància o
inspecció.
9. En general, l'incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions establides en el Decret 132/89,
del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la
competència sancionadora, i les que es contemplen en les ordenances municipals.
Article 24
La qualificació de les infraccions com lleus, greus i molt greus, així com la responsabilitat per la seua
comissió, es regularan d'acord amb el que disposa el referit Decret 132/1989, de 16 d'agost, del
Consell de la Generalitat Valenciana.
Capítol 2. Procediment sancionador
Article 25
1. Les infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris seran objecte de les sancions
administratives corresponents, prèvia instrucció del preceptiu expedient, sense perjuí de les
responsabilitats civils, penals o d'un altre orde que pogueren concórrer.

2. La instrucció de causa penal davant dels Tribunals de Justícia suspendrà la tramitació de
l'expedient administratiu sancionador que haguera sigut incoat pels mateixos fets, i si és el cas
l'eficàcia dels actes administratius d'imposició de sanció.
3. En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets en funció dels mateixos interessos
públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les altres responsabilitats que es deduïsquen de altres fets
o infraccions concurrents.
Article 26
El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa el títol IX, de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
en els articles 13 i 14 del Decret 132/1989, de 16 d'agost, o la legislació vigent, en el seu cas.
Capítol 3. Expedients municipals
Article 27
1. Sempre que l'Ajuntament tinguera coneixement, per mitjà dels seus inspectors o en virtut de
denúncia d'algun ciutadà o una associació de consumidors, de la comissió d'alguna de les infraccions
tipificades, podrà instruir l'oportú expedient sancionador, tenint sempre en compte les especialitats
anteriors.
2. Quan per raó de la infracció detectada de la matèria, o per la repercussió dels fets, la corporació
observara que ha de ser imposada una multa –la quantia de la qual excedix de la seua competència–
traslladarà de l'expedient a l'organisme autònom competent perquè procedisca a instruir i sancionar
d'acord amb la gravetat dels fets. En este cas, l'organisme que instruïsca l'expedient comunicarà a
l'entitat local la tramitació i la resolució d’este.
Article 28
1. L'obertura d'un expedient per part de l'Ajuntament es comunicarà al Servici Territorial de Consum
de la Província, als efectes que tinga coneixement i a fi de coordinar l'actuació d'ambdós
Administracions en la defensa dels consumidors i usuaris.
2. Així mateix, s'establiran els canals adequats a fi de coordinar l'actuació de l'Administració local i
l'Administració autonòmica, amb l'objectiu de determinar les responsabilitats derivades de
l'incompliment de la normativa sobre protecció de consumidors i usuaris.
Article 29
1. La quantia de les multes que hagen d'imposar-se per infracció de la present ordenança, s'establirà
d'acord amb el que preveu el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local
(Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril) i en les normes que ho desenvolupen.
Article 30

1. Quan, després de la instrucció i resolució de l'expedient per part de la corporació, resultara la
comissió d'una infracció i procedira l'oportuna sanció, la multa aplicada serà considerada ingrés de
l'entitat local en tota la seua extensió.
Article 31
En aquells expedients que haja de resoldre la pròpia corporació podrà acordar-se, com a sanció
accessòria, el decomís de la mercaderia adulterada, deteriorada, falsificada, fraudulenta, no
identificada o que puga comportar riscos per al consumidor.
Les despeses de transport, distribució, destrucció, etc. de la mercaderia assenyalada en el paràgraf
anterior, seran per compte de l'infractor.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot el no previst en esta ordenança s'aplicarà la Llei 2/87 de la Generalitat Valenciana per la qual
es regula l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i la Llei 26/84 General per a
la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de
la Província després de la seua aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament.
Annex 1
Relació de béns, productes i servicis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat, qualificats en el
Decret 130/1989 de la Conselleria de Sanitat i Consum de 16 d'agost (DOGV 30 d'agost de 1989):

A) Productes alimentaris
-

Carns i derivats.

-

Aus i derivats.

-

Peixos i derivats.

-

Ous i derivats.

-

Llet i derivats.

-

Greixos comestibles.

-

Cereals.

-

Lleguminoses.

-

Tubèrculs i derivats.

-

Farines i derivats.

-

Hortalisses i derivats.

-

Fruites i derivats.

-

Edulcorants naturals i derivats.

-

Condiments i espècies.

-

Aliments estimulants i derivats.

-

Conserves animals i vegetals.

-

Aigües.

-

Gelats.

-

Begudes alcohòliques.

-

Begudes no alcohòliques.

B) Productes no alimentaris
-

Medicaments i productes sanitaris.

-

Productes de perfumeria, cosmètics i higiene personal.

-

Abonaments i fertilitzants d'ús domèstic.

-

Flors, plantes i llavors.

-

Desinfectants, insecticides, dissolvents, pegaments, pintures, vernissos, tints o semblants.

-

Productes de neteja de la llar.

-

Instruments i materials d'òptica, fotografia, rellotgeria i música.

-

Bijuteria i monedes.

-

Ferramentes, ganiveteria, coberteria i altres manufactures metàl·liques comunes, d'ús
domèstic.

-

Mobles, articles de parament, accessoris i efectes d'ús domèstic.

-

Aparells elèctrics, electrotècnics, electrònics i accessoris d'ús domèstic.

-

Vehicles automòbils, motocicletes, velocípedes i accessoris.

-

Encenedors i mistos.

-

Combustibles (gasolina i derivats de petroli, carbó, fusta, etc.)

-

Bombones de gas.

-

Joguets, articles per a recreació i esports.

-

Vivenda.

-

Articles per a vestit i calçat i els seus accessoris.

-

Articles de viatge.

-

Llibres, revistes i periòdics.

-

Material didàctic o escolar.

C) Servicis
-

Servici de subministrament d'aigua, gas, electricitat i calefacció.

-

Arrendament de vivenda.

-

Sanitaris: metges, hospitalaris, farmacèutics i veterinaris.

-

Transports: privat, públic.

-

Comunicacions: correus, telèfons, telègrafs i altres servicis de telecomunicacions.

-

Ensenyança.

-

Culturals: escampada i esports.

-

Servicis personals: bugaderies, tintoreries, perruqueries.

-

Servicis bancaris.

-

Segurs.

-

Turisme i hoteleria.

-

Prevenció i lluita contra la contaminació, el soroll, les molèsties al veïnat i la seguretat de les
persones.

-

Servicis de reparació, manteniment i garantia de béns i servicis d'ús o consum comú, ordinari
o generalitzat.

Vicent Miquel i Diego, secretari general de l'Ajuntament de València, certifique que:
«En la sessió ordinària celebrada pel Ple de l'Excel·lentíssim Ajuntament el dia vint-i-tres d'abril de mil
nou-cents noranta-tres es va adoptar l'acord següent: número 40: Vistos els antecedents obrants en
l'expedient, l'informe de la O.M.I.D.C. i de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de
Benestar Social i Participació, que incorpora l'esmena en ella aprovada, s'acorda:
Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels Servicis de Consum d'este
Ajuntament, amb la modificació consistent a substituir, en l'article 7é, l'expressió ”que podran
estructurar-se de la forma següent” per “que s'estructuraran de la forma següent”. Segon. Procedir a
la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de sotmetre-la a la informació pública i
audiència als interessats, pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments.
Tercer. Resoltes totes les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini, se sotmetrà al Ple
de l'Ajuntament per a la seua aprovació definitiva.»
I perquè conste i obre els seus efectes on procedisca llibre la present que visada per l'Alcaldessa,
firme a València a quatre de maig de mil nou-cents noranta-tres.
Firma de l'Alcaldessa, firma il·legible i firma del secretari general, Vicent Miquel i Diego.
Excel·lentíssim Ajuntament de València
Anunci de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València sobre aprovació definitiva de l'Ordenança
municipal reguladora dels Servicis de Consum (BOP 62 de 15 de Març de 1994)
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament, amb data 19 de novembre de 1993 va adoptar l'acord següent:

“Vist l'acord del Ple de l'Excel·lentíssim Ajuntament de 23 d'abril de 1993, pel qual s'aprova
provisionalment l'Ordenança municipal reguladora dels Servicis de Consum d'este Ajuntament, vist
que ha sigut publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província número 154 d'1 de juliol de
1993, vist que en el període reglamentari establit no s'ha presentat reclamació o cap suggeriment al
projecte de la dita ordenança, i de conformitat amb el dictamen de la comissió informativa de
benestar social i participació ciutadana, s'acorda:
Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels Servicis de Consum, i procedir
posteriorment, en quant es dispose el crèdit necessari, a la seua publicació i difusió per al seu
general coneixement”.
El que es publica als efectes previnguts en l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
El secretari general, Vicente Miquel i Diego.

