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Bases reguladores de l’organització de parades amb motiu de 

la diada de Sant Jordi  
 
 
1. Objecte:   
Aquesta normativa té per objecte regir els aspectes organitzatius i els criteris 
generals de desenvolupament i adjudicació temporal de les ocupacions de la 
via pública de la fira que s’organitza amb motiu de la diada de Sant Jordi. 
 
2. Lloc, data i horari:   
La fira de la diada de Sant Jordi tindrà lloc el 23 d’abril i estarà ubicada a la 
plaça Pau Picasso de 10 a 20h. 
 
3. Qui pot demanar autorització:  
La instal·lació de parades per a la venda de roses, llibres o de productes 
artesanals propis de la diada o de divulgació de la pròpia entitat, associació o 
col·lectiu, resten subjectes a l’obtenció prèvia de la corresponent autorització 
municipal. 
 
Poden demanar autorització: 
 

a) Les persones físiques o jurídiques empadronades a Montornès que 
exerceixen una activitat econòmica de llibreria o floristeria.  

 
b) Els centres educatius de Montornès del Vallès. 

 
c) Entitats, associacions, fundacions i altres col·lectius, sense ànim de 
lucre, amb seu a Montornès del Vallès. 
 
d) Excepcionalment, persones físiques o jurídiques que, no reunint els 
requisits anteriors, atenguin a criteris d’especificitat o singularitat 
d’interès públic de la parada, a criteri de l’Ajuntament. 

 
4. Presentació de sol·licituds:  
Mitjançant instància presentada al Registre General de l’Ajuntament: 
 

Oficina d’Atenció Ciutadana 
De dilluns a divendres de 9 a 14h, dimarts i dijous de 17 a 19h 
Avinguda Llibertat, 2 

 
El termini per a presentar la sol·licitud finalitzarà el dia 15 d’abril. S’hi hauran de 
fer constar les dades identificatives del titular, el producte o productes a 
comercialitzar i els materials demanats (taules i cadires). En cas que només es 
vulgui posar una parada amb finalitats informatives, també caldrà presentar 
sol·licitud, fent constar les dades identificatives del titular i les necessitats de 
material.. 
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5. Procediment d’adjudicació dels llocs de venda:  
 

1. El procediment d’adjudicació de les parades es determinarà segons  
 les demandes provinguin de comerços (floristeries i llibreters), 
 d’entitats o partits polítics. Les sol·licituds es resoldran per estricte ordre 
 d’entrada al  Registre General de l’Ajuntament, de la següent manera 
 (consultar també l’annex I - Organització de parades pel 23 d’abril, diada 
 de Sant Jordi): 
  
a) Els floristeries s’ubicaran, dins la plaça Pau Picasso, a la banda del c. 

Major. L’inici per a l’ordre d’adjudicació s’estableix a partir del c. Major 
amb c. Sant Sadurní. 

 
b) Els llibreters s’ubicaran, dins la plaça Pau Picasso, perpendicularment al 

c. Major, cap a la meitat de la plaça. L’inici per a l’ordre d’adjudicació 
s’estableix a partir del c. Major. 

 
c) Les entitats s’ubicaran, dins la plaça Pau Picasso: 

 
  - En paral·lel als llibreters, cap al centre de la plaça. En aquesta  
  ubicació s’establiran les entitats de caire cultural i juvenil. L’inici  
  per a l’ordre d’adjudicació s’estableix a partir del punt més proper  
  al c. Major, seguint el sentit horari. 
 
  - A tocar del c. Sant Sadurní. En aquesta ubicació s’establiran les  
  entitats de caire educatiu (AMPAS). L’inici per a l’ordre   
  d’adjudicació s’estableix a partir del punt més proper  al c. Major. 
  
  - A tocar de l’escenari (part esquerra) s’establiran les entitats de  
  caire social. L’inici  per a l’ordre d’adjudicació s’estableix a partir  
  del punt més proper a l’escenari. 
 
d) Els partits polítics s’ubicaran, dins la plaça Pau Picasso, a continuació                                          
    dels llibreters. L’inici per a l’ordre d’adjudicació s’estableix a partir del punt 
 més proper al final de les parades dels llibreters.  
  
2. En el cas que quedin parades lliures, més enllà del dia 15 d’abril, i 

existeixi la possibilitat de gestionar la petició, es podran atendre 
sol·licituds. 

 
3. En el cas que es produeixi una demanda que excedeixi les previsions de 

parades, l’Ajuntament de Montornès del Vallès es reserva el dret de 
modificar l’adjudicació de les parades. 

 
4. Només es concedirà una parada per cada entitat, professional o centre 

docent. 
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5. L’Ajuntament proporcionarà: taules, cadires i faldó per establir les 

parades. 
 
6. Distribució de les parades: 
La distribució de parades a la plaça es farà de manera que sempre es preservi 
entre parada i parada un espai lliure de, com a mínim, 1 metre, per tal de 
garantir el pas de vianants i de forma que la ubicació de les parades no 
envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l’accés al mobiliari ni als serveis 
públics. 
 
7. Autoritzacions:   
Les autoritzacions que habilitin per exercir la venda són autoritzacions 
d’ocupació temporal, personals i intransferibles. Hauran de ser exhibides a 
requeriment de qualsevol treballador/a municipal que ho requereixin. Les 
parades sense autorització hauran de ser immediatament retirades. 
 
8. Durada de l’autorització:   
La durada de les autoritzacions serà exclusivament pel dia 23 d’abril, de 9 a 20 
h (si bé la diada començarà a les 10 h, es podrà començar a muntar parada a 
partir de les 9 h). Extingida aquesta, el seu titular té l’obligació de cessar en 
l’ocupació de la via pública i procedir a la retirada de les parades i 
instal·lacions, així com a la neteja de l’espai públic afectat. 
 
Tanmateix, les autoritzacions als propietaris de comerços de floristeria o 
llibreria podran habilitar també per a la venda de roses o llibres dos dies abans 
del 23 d’abril; en aquests supòsits, les parades es podran situar davant el seu 
establiment, sempre i quan no obstaculitzin el pas de vianants. Serà 
imprescindible fer-ho constar en la presentació de sol·licitud.  
 
9. Cost:   
Els comerços, entitats o associacions autoritzats que instal·lin la seva parada a 
la plaça Pau Picasso no estaran subjectes al pagament de la taxa d’ocupació 
de la via pública. 
 
10. Deures dels paradistes: 

a) L’autorització s’haurà d’exhibir en un lloc visible de la parada. 
 
b) La parada haurà de situar-se en el lloc indicat per l’Ajuntament, només 

es podrà ocupar la superfície autoritzada. 
 

c) Els paradistes seran els responsables de mantenir les instal·lacions i els 
seus voltants en les degudes condicions de neteja, seguretat i estètica. 

 
d) Finalitzada la fira, els paradistes hauran de recollir les deixalles 

generades, que hauran de dipositar al corresponent contenidor per tal de 
deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions que el van trobar. 
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Tots els aspectes no regulats específicament en aquestes bases, així com la 
seva interpretació, corresponen a l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
 
 
 
La tècnica de Cultura  
 
 
 
Anna Poderoso Martín 


