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BASES REGULADORES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LLICÈNCIES TEMPORALS 
D’OCUPACIÓ PER A LA COL·LOCACIÓ DE PARADES DE ROSES I LLIBRES AMB 

MOTIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 2020

1.- Objecte de la convocatòria

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 les diverses 
parades per a vendre llibres i roses amb motiu de la diada de Sant Jordi.

Les autoritzacions que habilitin per exercir la venda són autoritzacions d’ocupació temporal, 
personal i intransferibles. Hauran de ser exhibides a requeriment de qualsevol treballador 
municipal que ho requereixi. Les parades sense autorització hauran de ser immediatament 
retirades.

2.- Regim jurídic i procediment d’adjudicació

L’execució de la següent llicència estarà supeditada al compliment estricte de les normes de 
seguretat i de bon funcionament que marca el programa de la festa.

El no compliment de les condicions previstes en aquestes bases reguladores suposarà la 
impossibilitat d’optar a una llicència temporal d’ocupació de via pública en la propera edició.

3.- Lloc, data i horaris

Les parades es podran autoritzar en qualsevol espai que compleixi totes les mesures de 
seguretat necessàries pel bon funcionament de l’activitat. A la sol·licitud caldrà especificar on 
es vol ubicar la parada.

Les llicències es concediran de 8 del matí a 21h del vespre del 23 d’abril del 2020.

4.- Cànon d’utilització del domini públic

Les llicències tindran una superfície màxima de 2 m2  i un preu de 4,82 € tal i com marca 
l’ordenança 18 reguladora de les taxes d’ocupació de via pública. Aquest import s’haurà de 
satisfer abans de la instal·lació de la parada. Sense fer el pagament, la llicència quedarà 
anul·lada.
 

5.- Condicions dels licitadors i convocatòries d’actes públics d’adjudicació

La instal·lació de parades per a la venda de roses, llibres o de productes artesans 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:
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a) Les persones físiques o jurídiques empadronades a Cabrera de Mar que exerceixin 
una activitat econòmica de llibreria o floristeria.

b) Els centres educatius de Cabrera de Mar.

c) Entitats, associacions, fundacions i altres col·lectius, sense ànim de lucre amb seu a 
Cabrera de Mar.

d) Altres persones físiques o jurídiques que, no reunint els requisits anteriors, tinguin 
intenció de posar una parada. A aquest col·lectiu se’ls hi adjudicaran les parades en 
darrer lloc i, es donarà preferència de zones als altres tres col·lectius.

Caldrà aportar adjunt a la sol·licitud una fotocòpia del DNI, un mapa amb la ubicació exacte i, 
en el cas de les empreses, la llicència d’activitats.

6.- Termini de presentació de sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds per optar a aquestes llicències finalitza el 10 d’abril. 
Passat aquest termini es podran entrar sol·licituds però tindran preferència de lloc les 
sol·licituds entrades abans del 10 d’abril.

En cap cas s’acceptaran sol·licituds posteriors al 20 d’abril que es suposaran denegades 
automàticament.

La sol·licitud s’haurà de fer amb el model adjunt en aquestes bases que és específic per a 
aquestes bases.

7.- Procediment d’adjudicació

- El procediment d’adjudicació de les parades es determinarà segons les demandes 
provingudes per qualsevol persona física o jurídica que tingui els requisits per a ser 
adjudicatari. Aquestes instàncies es resoldran per les prioritats marcades en 
aquestes bases i, posteriorment, seguint un criteri d’antiguitat en edicions anteriors 
de manera ininterrompuda.

- En el cas que quedin parades lliures més enllà del 10 d’abril i, existeixi la possibilitat 
de gestionar la petició, es podran atendre les sol·licituds (mai més tard del 20 
d’abril).

- En el cas que es produeixi una demanda que excedeixi les previsions de parades, 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar es reserva el dret de modificar l’adjudicació de les 
parades.

- Es podran adjudicar tantes parades com es vulguin sempre que siguin en espais 
diferents i estigui fomentada la motivació degudament en la mateixa sol·licitud.

- La distribució de les parades es farà de manera que sempre es preservi entre 
parada i parada l’espai lliure suficient per tal de garantir el pas dels vianants i de 
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forma que les aprades no envaeixin els passos de vianants i no impedeixi l’accés al 
mobiliari ni als serveis públics.

8.- Drets i obligacions de les parts

Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Cabrera de Mar:

- L’Ajuntament podrà efectuar variacions en l’horari o emplaçaments definitiu de les 
parades. Qualsevol modificació serà notificada amb temps suficient per tal que 
l’adjudicatari efectuï les modificacions pertinents.

- L’Ajuntament podrà efectuar la inspecció, comprovació i vigilància del compliment de 
les condicions de la llicència i dictarà, en el cas adient, les instruccions oportunes per 
al correcte compliment d’aquesta. En el cas que un cop efectuat el requeriment 
corresponent es continuïn contravenint aquestes normes o la corresponent legislació 
sectorial, s’acordarà la revocació de la llicència.

Obligacions de l’adjudicatari:

- La parada haurà de situar-se en el lloc indicat per l’Ajuntament una vegada resoltes 
les sol·licituds i només es podrà ocupar la superfície autoritzada.

- Acceptar les restriccions i condicions que en el seu cas s’imposin per part de 
l’Ajuntament.

- Fer afectiva la taxa d’ocupació de via pública abans del 20 d’abril.

- No s’acceptaran instal·lacions perifèriques fora d’aquest espai.

- Deixar l’espai completament net de material i brossa un cop desmuntada.

- Caldrà exposar un lloc visible la llista de preus.

- Respectar les ordenances municipals de via pública i el pla de protecció de l’arbrat, 
no podent utilitzar aquest com a element de suport ni subjecció par a l’enllumenat ni 
els cartells.

- L’Ajuntament no proporcionarà cap mena de material.

- L’Ajuntament no es farà responsable dels desperfectes que es pugin ocasionar en 
les instal·lacions de l’adjudicatari ni de les deterioraments o robatoris que es puguin 
ocasionar.

- La llicència s’atorga a risc i ventura de l’adjudicatari.

9.- Documentació requerida

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:
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- Fotocòpia del DNI

- Justificant i pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil

- Justificació o declaració jurada d’estar al corrent de pagament de les obligacions 
tributàries i la seguretat social.

- Llicència d’activitats (només per a les empreses)

- Carnets de manipuladors d’aliments (només en el cas de vendre productes 
alimentaris)

10.- Extinció de les llicencies  

La llicència temporal d’ús s’extingirà per algunes de les següents causes:

- Pel venciment del termini màxim de la mateixa.

- Per revocació amb motiu d’incompliment de les obligacions previstes.

- Per raons d’interès públic.

11.- Atorgament de la llicència

Finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds, es revisarà la documentació presentada 
i es requerirà a aquells interessats/des que no compleixin els requisits perquè en el termini 
de 3 dies hàbils esmenin la sol·licitud i aportin els documents preceptius, amb indicació que 
de no fer-ho, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud. 

La regidoria de Cultura emetrà un informe de les propostes APTES i NO APTES. En cas que 
les propostes APTES n’hi hagués més d’una per a cada lot es procedirà tal i com es defineix 
en aquestes bases.

Una vegada la persona adjudicatària de la llicència hagi presentat la documentació 
esmentada en al clàusula anterior, l’Ajuntament atorgarà la llicència d’us privatiu del domini 
públic per portar a terme l’activitat. 

Aquesta autorització es notificarà als adjudicataris.

14.-  Jurisdicció competent

Atès el caràcter exclusivament administratiu de l’autorització, totes les qüestions i 
divergències que sorgeixin hauran de ser resoltes per la via administrativa i per la 
contenciosa administrativa.

Cabrera de Mar, a data de la signatura digital.
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