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PROPOSTA I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ PARCIAL DE 
L’ORDENANÇA DE MVNS DE SANT JOAN DESPÍ 
 
PREÀMBUL 
 
Afegir 
 
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret 121/2013, de 
26 de febrer, que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia i el 
Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de 
consum. Ambdues normes configuren un nou marc competencial, que afecta els 
ajuntaments en matèria de venda no sedentària i que comporta la necessitat, 
per tant, d'incloure les seves previsions en el règim sancionador d'una nova 
ordenança tipus. 
 
Però, sobretot, cal fer especial èmfasi del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 
venda no sedentària en mercats de marxants, que estableix una regulació 
completa d'aquesta activitat i, alhora, disposa l'obligació dels ajuntaments 
d'adaptar les seves ordenances als seus mandats o l'obligació d'aprovar una 
ordenança en el cas que no en disposin. 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

 
Afegir 
 
Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un 
establiment comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o 
continuada, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en 
instal·lacions comercials desmuntables o transportables, i en els termes i les 
condicions establerts en el DL 1/1993 de 9 de marc sobre comerç interior, en el 
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de 
marxants i la Llei 18/2017 de l’1 d’Agost de Comerç Serveis i Fires. 
 
 
Article 2. Horaris, dies i lloc de celebració 
 
1. La venda no sedentària, realitzada en la forma indicada a l'article anterior, 
queda autoritzada en aquest municipi de la següent manera: 
 
Mercats setmanals: 
 

 Mercat setmanal Barri Centre: tots els dilluns de l'any. 
 Mercat setmanal Barri Les Planes: tots els dijous de l'any. 
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L'horari de venda al públic, per a tots els comerciants, i en ambdós mercats, és 
de les 8 a les 13.30 hores. Tot i això, l'Ajuntament podrà modificar els 
esmentats horaris d'obertura i tancament per motius d'interès públic o força 
major. 
 
La ubicació concreta dels mercats setmanals a ambdós barris de Sant Joan 
Despí es determinarà per l'Ajuntament segons conveniència i possibilitats, 
estant prohibida la venda fora dels espais previstos expressament per 
l'Ajuntament.  
 
L'ajuntament, podrà ampliar o reduir l'espai assignat al mercat donant compte 
amb la suficient antelació i amb informació detallada, als titulars de les 
autoritzacions i a la ciutadania. 
 
Fora d'aquests supòsits, qualsevol modificació relativa a la celebració del mercat 
setmanal, sigui amb caràcter excepcional o permanent, s'haurà d'autoritzar per 
la Junta de Govern Local. 
 
Mostra de pagès del Parc de Torreblanca 
 
La Mostra de pagès del Parc Torreblanca està destinada a la venda directa de 
fruites i hortalisses fresques i de temporada, de productors registrats en la 
marca «Producte Fresc del Parc Agrari», produïdes dins l’àmbit del Parc Agrari 
del Baix Llobregat o comarca del Baix Llobregat. S’admetrà també la venda 
directa de proximitat de productes elaborats. La regulació i les condicions de 
funcionament de la Mostra de pagès del parc de Torreblanca es regiran pel 
conveni que se subscriu entre les administracions implicades.  
 
L’horari de la Mostra de pagès del Parc de Torreblanca serà tots els diumenges 
pel matí de 10.00 h a 14.00 h. La càrrega i descàrrega es podrà fer de 9 a 10 i 
de 14 a 15 h. La ubicació serà, per defecte, la plaça de la Torre del Parc de 
Torreblanca. Es permet un màxim de 7 parades per a pagesos i 2 per a 
elaboradors. 
 
Afegir a l’article 2 
 
2.1 Durant el desenvolupament d’activitats organitzades per les entitats i/o 
associacions que tinguin subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, previstes al calendari anual d’activitats i prèvia sol·licitud, 
es podrà autoritzar la venda i la prestació de serveis mitjançant estructures o 
parades desmuntables o vehicles botiga en espais de titularitat pública.  
 

Article 10. Pròrroga de les autoritzacions 

 
Afegir 
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Els sol·licitants de la prorroga hauran de presentar la corresponent sol·licitud, 
amb una antelació mínima de dos mesos, declarant que continuen complint els 
requisits fixats a l’article 5 de la present Ordenança. 

Article 15. Exercici de la venda 

 
Afegir 
La ubicació de les parades ha de preservar els portals dels habitatges i les 
entrades dels comerços lliures d'obstacles. 
 
Per raons de seguretat, entre cada parada hi ha d'haver una separació mínima 
de 0,5 metres. 

 

Article 13. Transmissió de l’autorització 

 
Afegir 
 
La transmissió de l’autorització no es podrà realitzar durant els primers 5 anys 
en que va ser concedida excepte en els casos previstos a les lletres b) i c). 
 
El transmetent no pot tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat 
durant un període de 5 anys en cas que es reincorporés a l'activitat professional 
de venda no sedentària 
 
L'ajuntament podrà introduir criteris de preferència a favor dels participants del 
darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i 
compleixin els requisits i les condicions establertes per accedir a la plaça que es 
transmet. 

Disposicions addicionals 

 
Afegir 
 
Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les normes 
de règim local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de marc, sobre comerç interior, modificada per la Llei 
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, 
de 23 de novembre, patrimoni de les administracions publiques, el Decret 
162/2015, de 14 de Juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, així 
com la legislació en matèria de consum i salut pública i la Llei 18/2017 de l’1 
d’Agost de Comerç Serveis i Fires, a més altres normatives aprovades i 
reguladores al respecte i vigents. 
 


