Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament informa
Diada de Sant Jordi, 23 d’abril de 2020
S’OBRE EL PERÍODE DE SOL·LICITUD PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE VENDA DE ROSES I LLIBRES

Dilluns 3 de febrer s’obre el termini per presentar les sol·licituds per instal·lar parades de venda de roses i llibres
durant la Diada de Sant Jordi. El darrer dia per poder lliurar la instància serà dilluns 23 de març. Finalitzat
aquest termini no se n’acceptarà cap més.

PUNTS DE VENDA AMBULANT
Documentació
· Instància genèrica, degudament emplenada, indicant que és per a la "Venda ambulant de la Diada de Sant Jordi".
· Les persones jurídiques hauran de presentar la instància exclusivament a través de la web.
· DNI, plànol de l’emplaçament que es vol ocupar a escala 1:500 i una fotografia (tot escanejat).
Condicions per atorgar l’autorització
· S’atorgarà un únic emplaçament per titular, tret dels centres escolars, entitats, floristeries i llibreries.
· L’horari de venda serà fins a les 21 hores.
· Tenen prioritat els comerços, associacions i entitats amb seu a Badalona.
· Queden exclosos els indrets següents: plaça de la Vila, façana marítima i carrer de Sant Anastasi.
· A les places de la Plana i de l’Alcalde Xifré tenen prioritat les entitats i les associacions.
· Com a norma general, no es poden instal·lar parades a menys de 100 metres de floristeries i centres comercials.
· L’Ajuntament es reserva el dret de limitar el nombre de parades.
· Aquesta activitat comercial està subjecta a la taxa corresponent.
· No es tramitarà cap sol·licitud a menors de 16 anys.
· No es garanteix la ubicació a l’emplaçament sol·licitat.
Normativa
· Ordenança municipal d’ocupació d’espais d´ús públic (article 61).
· Ordenança fiscal núm. 23, relativa a la taxa per activitats en el domini públic.

FIRA DE SANT JORDI AL CARRER DE FRANCESC LAYRET I PLAÇA DE POMPEU FABRA
Documentació
· Instància genèrica, degudament emplenada, indicant que és per a la "Fira de Sant Jordi".
· NIF de la persona jurídica sol·licitant.
Criteris de selecció i distribució d’espais
· L’espai és adreçat a comerços i entitats que venguin llibres, flors i productes singulars que tinguin a
veure amb els símbols de la Diada de Sant Jordi i a entitats que fomentin aquesta diada des de les ve
sants literària i popular, així com a les associacions de caràcter solidari i a les escoles.
· Les entitats sol·licitants han de ser sense ànim de lucre i estar inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats de l’Ajuntament de Badalona. Cal indicar el número d’inscripció.
· Tindran prioritat les entitats i comerços amb seu a Badalona.
· Els comerços i entitats escollits hauran de disposar d’una carpa de 3x3 metres de color blanc.
· L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar qualsevols documentació que consideri oportuna per la
verificació de les dades i objecte dels comerços, establiments i entitats que presentin sol·licitud.
Aquestes tindran un termini de 10 dies naturals per presentar dita documentació.

