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BASES QUE REGULEN LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE SANT JORDI 
PER A LA VENDA DE ROSES I LLIBRES A LA VIA PÚBLICA.  ANY 2018 
 
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi el proper dilluns  23 d’abril de 2018,  
l´Ajuntament de Sant Joan Despí, Departament de Cultura,  concedeix 
permisos per instal·lar parades de venda de roses i llibres a les següents 
places municipals:  

 Plaça de l´Ermita  -  Barri Centre 

 Plaça Mercat i/o Pl. Antoni Machado - Barri les Planes   

 Plaça Estatut – carrer Antoni Gaudí  - Barri TV3 – Residencial Sant Joan 

 Plaça Maria Aurèlia Capmany  - Barri Torreblanca 

 
 
1. Qui ho pot demanar i quin espai?  

- Qualsevol entitat cultural, esportiva, o cívica sense ànim de lucre i amb 
seu a Sant Joan Despí i que estiguin inscrites al Registre Municipal 
d’entitats de l´Ajuntament de Sant Joan Despí.  

 
- Qualsevol centre escolar  del municipi, màxim una per centre. El 

sol·licitant ha de ser una persona responsable del centre (director, tutor, 
professor o responsable de l´AMPA).  

 
- Qualsevol partit polític amb seu a Sant Joan Despí.   

 
Els sol·licitants han de fer constar en la instància els metres lineals que 
sol·liciten, tenint en compte que el màxim serà de 5 metres,  a excepte 
d’activitats singulars, que caldrà fer  petició expressa i s’estudiarà 
particularment la demanda. En el cas de desenvolupar activitats o taller hi 
haurà un espai habilitat, en el qual es realitzarà una graella d’activitats segons 
sol·licituds.  
 
2. Quin cost té?  
Les entitats, centres escolars o partits polítics autoritzats que instal·lin les 
parades en els espais abans enumerats, no estaran subjectes al pagament de 
la taxa d’ocupació de via pública. No obstant, no queda coberta la 
responsabilitat civil dels participants per les seves accions, mercaderia ni 
mobiliari exposat; tampoc en cas de robatori. 
 
3. Horari de l’activitat i venda:  

L’horari de venda és de 9 fins les 21 hores.  
L’horari de muntatge serà de 8 a 10 h.  
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4. Com i on tramitar la sol·licitud?  
- Es tramitarà mitjançant  la instància,  que podeu trobar a l´Ajuntament,  a 

la qual  cal adjuntar el  full de sol·licitud de material enviat pel 
Departament de Cultura a entitats i partits polítics i que es pot descarregar 
de la pàg. www.sjdespi.cat  

- El material que l’Ajuntament facilitarà les entitats participants és el 
següent: taules, cadires, bidons deixalles i tanques.  

 
Si necessites més informació pots trucar al Departament de Cultura.  
Tel. 93 477 00 51  

 
5. En quines dates es pot fer l’entrega de la sol·licitud? 

- De l’1 al 16 de març, ambdós inclosos, els interessats  podran presentar 
la instància de la seva sol·licitud en el registre de l’Ajuntament de Sant 
Joan Despí.  

 
- La sol·licitud és tramitarà  
 

Ajuntament de Sant Joan Despí 
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 
Camí del Mig, 9 
08970 Sant Joan Despí 
Tel. 93 480 60 00 

 
Horari obert al públic: 
De dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores i 
Dimecres de 16.30 a 19 hores 

 
- Les sol·licituds que no s'hagin presentat dintre d’aquest termini quedaran 
excloses i per tant no tindran dret a participar-hi.  
 
6. Procediment d’adjudicació dels llocs de venda:  
- El procediment d’ubicació d’espai de les parades es determinarà per sorteig 
segons les demandes i amb plànol d’ubicació, atenent a criteris de donar 
homogeneïtat a l’espai per part de l’organitzador i es donarà prioritat a les 
sol·licituds de tot el dia per ubicar en espai 

- L’Ajuntament es compromet a posar-se en contacte amb els participants per 
desenvolupar el sorteig i donar la màxima informació respecte a ubicació final, 
entrega de l’autorització  i altres dades d’interès.  
 
7. Drets i deures dels participants.  

- L’autorització s’haurà de col·locar en un lloc visible. És personal i 
intransferible.  

- La parada haurà d’instal·lar-se en el lloc indicat per l´Ajuntament.  

http://www.sjdespi.cat/
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- Si es detecta alguna parada sense l’autorització requerida s’haurà de 
retirar.  

- Els participants  hauran de tenir les instal·lacions i el seu voltant en les 
degudes condicions de neteja, salubritat i estètica.  

- Finalitzada la diada, s’haurà de deixar l’espai ocupat en  les mateixes 
condicions que el van trobar i amb tot el material sol·licitat recollit en 
l’espai delimitat.  

- Venda prioritària de llibres i roses segons les condicions legals vigents, 
per tal de no perdre el motiu cultural de la festa. 

- Els partits polítics no poden donar cap mena de material propagandístic 
amb els logos dels partits (per exemple globus, etc.), ja que entenem que 
al llarg de l’any ja  hi ha espais per a aquesta funció.  

- Intentar el màxim de compromís de ser-hi durant tot el dia.  
 
8. Altres  
Pel que fa a comerços amb domicili a  Sant Joan Despí, el procediment de la 
sol·licitud  també serà per instància,  l’autorització serà validada  per la policia 
local i s’abonarà  la taxa corresponent d’ocupació de la via pública, en el cas 
que l’espai sol·licitat sigui diferent de la ubicació del comerç.    
No s’autoritzarà la venda ambulant de roses a sol·licituds no recollides en 
aquestes bases.   
 
 
Sant Joan Despí, 30 de gener de 2018  
 
 
Aquestes bases han estat aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament de 
Sant Joan Despí de data 12 de febrer de 2018. 


