Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament informa
Diada de Sant Jordi, 23 d’abril de 2018
Obert el període de sol·licitud per a les parades
de venda de roses i llibres
Davant la Diada de Sant Jordi es comunica a totes les persones interessades, incloses les entitats sense ànim de lucre,
que l’admissió de sol·licituds per instal·lar parades de venda de roses i llibres restarà oberta del 5 de febrer al 22 de
març (ambdós inclosos). Passada aquesta data no se n’acceptarà cap.
Les sol·licituds s’han de presentar a l’edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, núm. 9-12, al Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC), de dilluns a divendres de 8.30 h a 13.30 h i dijous de 16 h a 18.30 h, i a les oficines municipals de districte.
1.
Documentació que s’ha de presentar:
Una sol·licitud de llicència per a activitat comercial a espais d’ús públic (model COM/VP), degudament omplert i amb
la documentació següent:
1.1.
1.2.
1.3.

Fotocòpia del DNI del sol·licitant (cal portar l’original per fer la comprovació)
Fotocòpia del NIF si el sol·licitant és una persona jurídica (cal portar l’original per fer la comprovació)
Plànol de l’emplaçament que es vol ocupar a escala 1:500 i una fotografia.

En cas d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats, cal presentar el model d’instància
ACT/VP, acompanyada de la documentació esmentada.
2.
2.1.

A la Fira de Sant Jordi del carrer de Francesc Layret, els criteris de participació són els següents:
L’espai és adreçat a comerços que venguin llibres, flors i productes singulars que tinguin a veure amb els
símbols de la Diada de Sant Jordi, com per exemple els tradicionals productes (coques i pastissos) del gremi de
pastissers, i a entitats que fomentin la cultura tradicional catalana des de les vessants literària i popular, així
com a associacions de caràcter solidari.
2.2. Les entitats sol·licitants han de ser sense ànim de lucre i estar inscrites en el Registre municipal d’entitats. En el
cas dels el comerços i entitats escollits, caldrà que disposin d’una carpa de 3x3mt de color blanc.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

Les condicions per atorgar l’autorització són les següents:
S’atorgarà un únic emplaçament per titular, tret dels centres escolars, entitats, floristeries i llibreries.
L’horari de venda serà fins les 21 h
Tenen prioritat els venedors, comerços, associacions i entitats amb seu a Badalona.
S’exclouen els indrets següents: plaça de la Vila i zona de domini públic maritimoterrestre.
Al carrer de Sant Anastasi i a les places de la Plana, Pompeu Fabra i Alcalde Xifré tenen prioritat les entitats i
associacions.
El passeig de la Salut és l’emplaçament de la fira que organitza l’Associació de Comerciants de la Salut.
Com a norma general, no es poden instal·lar parades de venda de roses a menys de 100 metres de floristeries i
centres comercials.
Els titulars han de tenir les instal·lacions i els voltants en bones condicions de neteja, salubritat i seguretat. Una
vegada finalitzat l’ús de l’ocupació, tenen l’obligació de recollir i deixar les deixalles en bosses de plàstic que 		
caldrà dipositar selectivament als contenidors per tal de deixar la zona en bones condicions.
La referida ocupació dona lloc a una situació de possessió precària revocable per raons d’interès públic. El seu
atorgament no exclou ni disminueix la responsabilitat civil o penal en què hagi pogut incórrer el seu beneficiari
en l’exercici de la seva activitat.
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.

4.
4.1
4.2

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

3.6.
3.7.

3.8.

Badalona, 1 de febrer de 2018

