
   
Sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’una parada de venda de roses i/o llibres per
Sant Jordi 2020.

El/la sol·licitant accepta i es compromet a complir les condicions següents:

-Que l’autorització que habilita per vendre roses i/o llibres en la ubicació indicada, és personal i
intransferible i  ha de ser aportada i  exhibida a requeriment de qualsevol  membre dels serveis
municipals o dels agents de la autoritat que ho sol·licitin.

-Que la persona titular respectarà l’objecte de l’autorització, de forma que podrà vendre únicament
els productes autoritzats.

-L'horari d'ocupació és de 8 a 21 h del dia autoritzat.

-Que la persona titular de la llicència serà responsable de mantenir l’espai afectat, les instal·lacions
i la seva zona d’influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

-Que un cop extingida la llicència, la persona titular té l’obligació de cessar en l’ocupació, procedir
a la retirada de les instal·lacions i a la neteja de l’espai afectat.

-Que totes les deixalles que produeixi  l’activitat  s’han de dipositar  als  contenidors de recollida
selectiva que correspongui.

-Que les parades atorgades als establiments permanents que es dediquin a la mateixa activitat,
únicament es podran instal·lar davant dels mateixos, sempre que l’espai públic ho permeti.

-Que les parades atorgades a col·lectius i entitats associatives i els centre educatius únicament es
podran  instal·lar  a  una  distància  superior  a  100  metres  respecte  un  establiment  comercial
permanent de venda del mateix producte.

-Que l’ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 2
metres.

-La ubicació de la parada en cap cas envairà els passos de vianants ni impedirà l’accés al mobiliari
urbà, als serveis públics i als transports públics.

-Que la persona titular és responsable que l’estructura desmuntable tingui la solidesa suficient i les
condicions de seguretat adequades.

-Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics de Sant
Andreu de Llavaneres amb una amplada màxima de 2 metres. 
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