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Bases per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal a la via pública per a la
venda de roses i/o llibres durant la Diada de Sant Jordi 2023

1. Objecte

La Diada de Sant  Jordi  compta amb un volum considerable  de sol·licituds  de parades per
instal·lar-se a la via pública. Aquest fet ha determinat la necessitat d’aprovar les normes per a
la seva adjudicació per tal d’establir un model on puguin coexistir els professionals amb les
entitats sense perdre el caire festiu d’aquesta diada.

L’objecte d’aquestes normes és el de regular l’atorgament de llicències de les ocupacions de la
via pública per a la venda de roses i llibres en relació amb aquesta diada cultural a Sant Andreu
de Llavaneres.

Es tracta d’una llicència d’ocupació temporal segons el que estableix l’article 57 del Reglament
del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre) i es considera un ús privatiu.
Aquest  ús  està  regulat  de forma genèrica  a  l’article  6è  de l’Ordenança  fiscal  núm.  16 de
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. D’acord amb la normativa, aquestes ocupacions
estan subjectes a l’obtenció de l’autorització municipal prèvia. 

2. Compliment de la legislació vigent

L’observança d’aquestes normes, en els seus diferents aspectes, no eximeix el compliment de
totes les disposicions existents.

3. Durada de la llicència

La durada d’aquesta llicència serà d’un dia i només amb la finalitat de la venda de roses i llibres
el dia 23 d’abril de 2023.

4. Les instal·lacions

Per a la venda de roses i llibres es muntaran taules expositores, que aniran a càrrec del titular
de la llicència.  

5. Dret de concórrer

5.1 Podran instal·lar una parada:

 Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria
amb domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres que així ho acreditin. 
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 Les  entitats  i  associacions  locals  sense  ànim  de  lucre  amb  seu  a  Sant  Andreu  de
Llavaneres inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes (RMAEC).

 Els centres escolars del municipi que podran tenir un màxim d’una parada per classe. El
sol·licitant haurà de ser una persona responsable del centre (director, tutor, professor). 

 Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de llibreria amb
alta fiscal a Sant Andreu de Llavaneres i que així ho acreditin. 

 Escriptors,  autors  i  editors  amb domicili  fiscal  a  Sant  Andreu de  Llavaneres  (en cas
contrari, poden exercir la venda de llibres a través d’alguna llibreria local).

En relació a la base 5 i caldrà tenir en compte, però, l’incís final de la base 8a.

5.2 Espais de venda

Es podrà sol·licitar una parada en els següents espais:

 Davant de l’establiment de venda de roses i/o llibres (els professionals del sector).

 Altres  indrets  del  municipi  predeterminats  per  l’Ajuntament  (barri  del  Centre,  barri  de
l’Ametllareda i barri de Can Sans), sempre que no afecti a la zona d’influència d’un altre
professional.

Com  a  norma  general  les  parades  de  roses  només  podran  vendre  roses  i  les  de  llibres
exclusivament  llibres.  Aquesta  norma no serà  d’aplicació  en aquells  supòsits  en què el  titular
disposi  de  l’alta  de  l’epígraf  de  l’activitat  que  el  faculti  per  ambdues  vendes.  En  el  cas  dels
escriptors, autors o editors, podran complementar amb altres producte relacionats amb Sant Jordi.

6. Documentació a presentar 

Les sol·licituds d’autorització es realitzaran mitjançant instància genèrica adreçada a la regidoria
de Promoció Econòmica on es farà constar: 

- Article de venda
- m2 sol·licitats 
- Lloc de la parada
- Responsable de la parada

Els professionals del sector (roses i/o llibres) hauran d’adjuntar:

-Document acreditatiu de la vigència de la llicència de l’activitat
-Document acreditatiu de tenir el domicili fiscal a Sant Andreu de Llavaneres
-Declaració  responsable  de  trobar-se  al  corrent  del  compliment  de  les  obligacions  
tributàries amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

7. Forma de presentació

El primer pas serà presentar la sol·licitud telemàtica a través del web municipal.

En segon lloc, un cop rebuda l’autorització, cal dirigir-se a l’Oficina de Gestió Tributària per recollir
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la corresponent carta de pagament de la taxa d’ocupació de via pública, que estableix l’Ordenança
fiscal núm. 16.

Oficina de Gestió Tributària
Passeig de la Mare de Déu de Montserrat, 27-33 (Edifici Ca l’Alfaro)
Horari: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

8. Criteris per a l’atorgament dels llocs de venda

El procés d’atorgament de les parades de venda de roses i/o llibres es durà a terme del 15 al 30
de març per ordre d’entrada de les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament. Posteriorment,
durant el període comprès entre el 31 de març i el 19 d’abril, s’atorgaran les autoritzacions als
professionals del sector i entitats amb el domicili fiscal en altres municipis.

9. Llocs de venda

Les ubicacions de les parades de venda de roses i/o llibres seran designades per l’Ajuntament,
segons el criteri del Servei de Mobilitat.

S’estableixen tretze punts de venda a disposició dels interessats, nou al barri del Centre, una al
barri de l’Ametllareda i tres al barri de Can Sans, que seran atorgats segons l’ordre d’arribada de
les sol·licituds.

En  el  cas  dels  professionals,  les  parades  de roses  i  llibres  es  poden  ubicar  davant  del  seu
establiment, sempre que no obstaculitzi la via pública.

Com a norma general, la distància mínima serà de 5 metres entre parades, podent-ne modificar
aquest límit en llocs concrets, a criteri del Servei de Mobilitat, per raons de seguretat i/o garantir
adequadament el pas dels vianants i la circulació dels vehicles.

10. Horari de venda

L'horari de venda de roses i llibres serà de 8 a 21 h del dia autoritzat.

11. Taxa d’ocupació de via pública

El fet  de posar una parada de venda de roses i/o llibres  al  carrer  implica el  pagament de la
corresponent taxa d’ocupació de via pública que estableix l’Ordenança fiscal núm. 16: 3,00 € per
cada m2 o fracció, essent l’import mínim 28,00 €.

El termini per pagar aquesta taxa serà el 20 d’abril de 2023. 

Totes  aquelles  persones  que  no  hagin  pagat  la  taxa d’ocupació  de  via  pública  en  el  termini
establert, seran donats de baixa  i no podran exercir el dret a venda. 

Queden exemptes del pagament de la taxa d’ocupació de via pública les associacions sense ànim
de lucre inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats Ciutadanes (RMAEC) sempre
que vulguin muntar una parada destinada a donar informació a la ciutadania o bé que l’activitat per
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a la qual ocupin l’espai públic estigui relacionada amb el seu objecte social. En cap cas es podrà
podrà exercir la venda de roses i/o llibres o altres productes. 

12. Drets i deures dels venedors 

 Cada paradista s’haurà de portar el seu material: taules, cadires, carpes, etc.

 Les parades seran estructures fàcilment desmuntables situades a les vies i espais públics
de Sant  Andreu de Llavaneres  amb una llargada màxima de 3 metres i  una amplada
màxima de 2 metres. 

 No  es  podran  instal·lar  parades  de  venda  de  roses  a  menys  de  100  metres  d’un
establiment comercial permanent de venda del mateix producte.

 La  parada  s’ha  d’instal·lar  en  el  lloc  indicat.  Només  es  podrà  ocupar  la  superfície
autoritzada. 

 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.

 Respectar  l’objecte  de  l’autorització,  de  forma  que  es  podrà  vendre  únicament  els
productes autoritzats.

 L’autorització s’haurà de col·locar en un lloc visible a la parada. La llicència és personal i
intransferible  i  ha de ser  aportada i  exhibida a requeriment de qualsevol  membre dels
serveis municipals o dels agents de l'autoritat que ho sol·licitin.

 Si es detecta una parada sense llicència s’haurà de retirar.

 Els paradistes hauran de tenir les instal·lacions en òptimes condicions de neteja, salubritat,
seguretat i estètica. Un cop extingida la llicència, el seu titular té l’obligació de cessar en
l’ús  de  l’ocupació  autoritzada  i  procedir  a  la  retirada  de  les  instal·lacions  que  caldrà
dipositar en els contenidors i deixar l’espai en les mateixes condicions que s’ha trobat.

 No es permetrà la connexió de bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic. Tota instal·lació
elèctrica  haurà  de  ser  degudament  contractada  amb  la  companyia  i  autoritzada  per
l’Ajuntament.

 Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació vigent.

13. Responsabilitats 

L’Ajuntament  de  Sant  Andreu  de  Llavaneres  no  es  farà  responsable  dels  deterioraments  o
robatoris que es puguin ocasionar a les parades. 
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14. Règim infractor

Qualsevol infracció d’aquestes normes donarà lloc a la retirada de l’autorització. 

15. Dret supletori 

El que no estigui previst en aquestes normes es regularà per:

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya.

 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals. 

 Ordenança fiscal núm. 16. 

16. Òrgan de resolució

L’òrgan competent per a realitzar l’atorgament serà la Junta de Govern Local el qual serà també
competent per resoldre els dubtes que es puguin presentar en relació a l’aplicació d’aquestes
bases.

Sant Andreu de Llavaneres, a data de la signatura electrònica.
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