
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
Parada de venda de roses Sant Jordi 2018 

1. Dades Personals. Datos Personales/ Dades empresa. Datos empresa
Nom i Cognoms. Raó social. Nombre y Apellidos. Razón social DNI/NIF 

Domicili. Domicilio Núm. Pis Piso Porta. 
Puerta 

Població . Población C. Postal Telèfon.Teléfono Correu electrònic. Email 

2. Dades del representant (si en té). Datos del representante (si lo tiene)
Nom i Cognoms. Nombre y Apellidos DNI 

Telèfon.Teléfono Correu electrònic. Email 

3. Dades de l’ocupació. Datos de la ocupación
Roses i/o llibres. Rosas y/o libros 

Ocupació en m2. Ocupación en m2 Data d’inici i de finalització 

4. Sol·licitud. Solicitud

Que previs els tràmits pertinents, expedir l’autorització sol·licitada 

5. Autoliquidació Tributària. Autoliquidación Tributaria
Ordenança número 18. Ordenanza número 18

Tipus de tarifa Durada de 

l’ocupació 

Preu 

per m2 

M2 

ocupats 

Càlcul 

       Parada 
       de venta de 

roses 

..............dies 4,82 € ..............m2 4,82 € x ..............m2 x ..............dies = .......................... € 

6.Ubicació de la parada. Ubicación de la parada

Número de la 

parada opció 1 

Número de la 

parada opció 2 

Número de la 

parada opció 3 

Cabrera de Mar, a       d’/de  de 
Signatura. Firma. 

4. Relació de documents aportats. Relación de documentos aportados.  Instruccions. Instrucciones 

o Còpia DNI

o Còpia document acreditatiu d’exercir una activitat
econòmica de florista

1. Si l’ompliu a mà feu -ho amb lletra ben clara
Si se cumplimenta a mano hacerlo con letra legible

2. Presenteu -la al Registre General  de l’Ajuntament
Presentarla en el Registro General del Ayuntamiento.



Número parada Carrers poble
1 Anselm Clavé (prop Plaça de l'Església)
2 Avinguda Pare Jaume Català, 30-36 (davant Farmàcia)
3 Avinguda Pare Jaume Català (davant Banc Popular)
4 Avinguda Pare Jaume Català  (davant Frankfurt)
5 Plaça de l'Ajuntament
6 Plaça de la Fàbrica
7 Davant Cal Conde
8 Plaça Nova
9 Poliesportiu Municipal

10 Rotonda Sindicat (direcció Argentona)
11 Rotonda Sindicat (davant Pere i Àngel)
12 Montcabrer amb Ronda Catalunya
13 Rambla Vinyals amb Ronda Catalunya
14 Parc Santiago Rusiñol (costa Centre Cívic)
15 Plaça de la Nova Cançó Catalana
16 Baixador RENFE Cabrera
17 Davant Supermercat ALDI (rotonda)
18 Avinguda Maresme, 11 (prop baixador pas platja)
19 Prop de la gasolinera Repsol Camí del Mig
20 Narcís Muntoriol davant bar Olivera
21 Rotonda costat gimnàs Dclub
22 Polígon Les Corts rotonda prop Mon Ibèric



IL·LM. SR. ALCALDE DE CABRERA DE MAR 

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que  les dades facilitades seran  
incloses en un fitxer, de caràcter confidencial, creat per aquest Ajuntament amb la finalitat de gestionar el Registre General del municipi i 
realitzar les enquestes de valoració a la ciutadania. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els 
termes establerts en la legislació vigent.  

Podran exercir la venda de roses: 

- Les persones físiques o jurídiques, que exerceixin una activitat econòmica de floristeria, que hauran
d’acreditar la seva condició degudament.

- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria, i sempre que estiguin
empadronades a Cabrera de Mar. Com a màxim una sol·licitud per domicili.

- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica, empadronades fora del municipi de
Cabrera de Mar. Com a màxim una sol·licitud per domicili.

- Entitats i associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el municipi, que
figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense ànim de lucre de fora del
municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar. (totes aquestes amb bonificació del 100% de la
taxa)

- Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser una persona
responsable del centre (Director, Tutor, Professor).

Adjudicació dels llocs de venda: 

Amb la finalitat de potenciar als professionals del sector, les persones empadronades a Cabrera de Mar, les 
entitats sense ànim de lucre i les escoles, el procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents: 

 De 4 d’abril al 10 d’abril només podran presentar sol·licitud: 

- Les persones físiques o jurídiques, que exerceixin una activitat econòmica de floristeria, que hauran
d’acreditar la seva condició degudament.

- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria, i sempre que estiguin
empadronades a Cabrera de Mar. Com a màxim una sol·licitud per domicili.

- Entitats i associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el municipi, que
figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense ànim de lucre de fora del
municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar. (totes aquestes amb bonificació del 100% de la
taxa)

- Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser una persona
responsable del centre (Director, Tutor, Professor).

De 11 d’abril al 13 d’abril només podran presentar sol·licitud: 

- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica, empadronades fora del municipi de 
Cabrera de Mar. Com a màxim una sol·licitud per domicili.

La preferència dels professionals es respectarà sempre que la sol·licitud hagi estat feta dintre del termini 
establert.  

Llocs de venda 

Les ubicacions seran designades per l’Ajuntament d’acord amb les propostes presentades pels sol·licitants i 
en el cas que més d’una persona sol·liciti el mateix lloc d’ubicació, tindrà preferència el primer que ho hagi 
presentat al Registre General d’Entrades. 


