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Normes per a l’adjudicació d’autoritzacions temporals per l’ocupació de la via 

pública per la venda de roses i llibres per la diada de Sant Jordi 201

 

 

1.-Objecte 
 

Tradicionalment, la Diada de Sant Jordi compta amb una sol·licitud massiva de parades 

per instal·lar-se a la via pública. Aquest fet va determinar la necessitat d’aprovar les 

normes per a la seva adjudicació per tal d’establir un model on puguin coexistir els 

professionals amb les entitats i els particulars sense perdre el caire festiu d’aquesta 

Diada tant arrelada a la nostra societat.

 

L’objecte d’aquestes normes és el de regular l’adjudicació temporal de les ocupacions 

de la via pública per la venda de roses i llibres rela

 

Es tracta d’una llicència d’ocupació temporal segons el que estableix l’article 56 del 

Reglament del patrimoni del ens locals i es considera un ús comú especial atès que 

suposa un ús d’especial intensitat i aprofitament superio

l’obtenció d’una rendibilitat superior.

 

Aquest ús està regulat de forma genèrica a l’article 42.h de l’ordenança municipal de via 

pública. 

 

D’acord amb la normativa, aquestes ocupacions resten subjectes a l’obtenció de 

l’autorització municipal prèvia.

 

 

2.-Compliment de la legislació vigent
 

L’observança d’aquestes normes, en els seus diferents aspectes, no eximeix el 

compliment de totes les disposicions existents.

 

 

3.-Duració de la llicència
 

La durada d’aquesta llicència serà:

 

- Per a la venda de roses i llibres el dia 23 d’abril.

- Nota: La fira del llibre de la plaça Santa Anna es regularà per les seves pròpies 

normes. 
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normes per a la seva adjudicació per tal d’establir un model on puguin coexistir els 

mb les entitats i els particulars sense perdre el caire festiu d’aquesta 

Diada tant arrelada a la nostra societat. 

L’objecte d’aquestes normes és el de regular l’adjudicació temporal de les ocupacions 

de la via pública per la venda de roses i llibres relacionades amb aquesta diada.

Es tracta d’una llicència d’ocupació temporal segons el que estableix l’article 56 del 

Reglament del patrimoni del ens locals i es considera un ús comú especial atès que 

suposa un ús d’especial intensitat i aprofitament superior al general i comporta 

l’obtenció d’una rendibilitat superior. 

Aquest ús està regulat de forma genèrica a l’article 42.h de l’ordenança municipal de via 
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se a la via pública. Aquest fet va determinar la necessitat d’aprovar les 
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cionades amb aquesta diada. 

Es tracta d’una llicència d’ocupació temporal segons el que estableix l’article 56 del 
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Aquest ús està regulat de forma genèrica a l’article 42.h de l’ordenança municipal de via 
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4.-Les instal·lacions 

 
Per la venda dels esmentats productes es muntaran unes taules expositores que aniran a 

càrrec del titular de la llicència.

 

 

5.-Dret de concórrer
 

5.1 Podran exercir la venda de roses:

  

- Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de 

floristeria a Mataró, que hauran d’acreditar la seva condició degudament. 

Podran instal·lar parades en els següents espais: 

 

- A la Plaça de Santa Anna, on només podran instal·lar una parada fins al 

límit de la seva capacitat. 

- Davant del seu establiment o a altres

afecti a la zona d’influència d’un altre professional

parades per establiment

  

- Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre

ciutat de Mataró 

sol·licitar una 

roses a la Junta Electoral, al considerar

 

- 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).

 

- Les persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria 

i sempre que estiguin empadronades a Mataró. Es podran instal·lar als espais 

no restringi

Anna) i com a màxim una sol·licitud per 

parades. 

 

5.2 Podran exercir la venda de llibres:

 

- Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat ec

llibreria a Mataró que així ho acreditin i vulguin instal·lar una parada al 

davant o als voltants del seu establiment sempre que no afecti a la zona 

d’influència d’un altre professional.  

 

- Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim 

ciutat de Mataró, així com escriptors, autors, editors, amb exclusió de partits, 

coalicions, federacions o agrupacions polítiques i sindicals.

 

 

Per la venda dels esmentats productes es muntaran unes taules expositores que aniran a 

àrrec del titular de la llicència. 

Dret de concórrer 

5.1 Podran exercir la venda de roses: 

Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de 

floristeria a Mataró, que hauran d’acreditar la seva condició degudament. 

instal·lar parades en els següents espais:  

A la Plaça de Santa Anna, on només podran instal·lar una parada fins al 

límit de la seva capacitat.  

Davant del seu establiment o a altres indrets de la ciutat sempre que no 

afecti a la zona d’influència d’un altre professional

parades per establiment. 

Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre

de Mataró i inscrites al registre municipal d’entitats i que podran 

una parada. Els partits polítics hauran de sol·licitar les parades de 

roses a la Junta Electoral, al considerar-les actes de campanya

Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el 

licitant haurà de ser una persona responsable del centre (Director, Tutor, 

Professor). 

Les persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria 

i sempre que estiguin empadronades a Mataró. Es podran instal·lar als espais 

no restringits aprovats juntament amb aquestes normes (fora de la Plaça Santa 

Anna) i com a màxim una sol·licitud per domicili, fins a un màxim de 

5.2 Podran exercir la venda de llibres: 

Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat ec

llibreria a Mataró que així ho acreditin i vulguin instal·lar una parada al 

davant o als voltants del seu establiment sempre que no afecti a la zona 

d’influència d’un altre professional.   

Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre i amb seu a la 

ciutat de Mataró, així com escriptors, autors, editors, amb exclusió de partits, 

coalicions, federacions o agrupacions polítiques i sindicals.

Per la venda dels esmentats productes es muntaran unes taules expositores que aniran a 

Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de 

floristeria a Mataró, que hauran d’acreditar la seva condició degudament. 

A la Plaça de Santa Anna, on només podran instal·lar una parada fins al 

indrets de la ciutat sempre que no 

afecti a la zona d’influència d’un altre professional amb un màxim de 5 

Entitats culturals, científiques o cíviques sense ànim de lucre, amb seu a la 

nicipal d’entitats i que podran 

e sol·licitar les parades de 

les actes de campanya. 

Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el 

licitant haurà de ser una persona responsable del centre (Director, Tutor, 

Les persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria 

i sempre que estiguin empadronades a Mataró. Es podran instal·lar als espais 

ts aprovats juntament amb aquestes normes (fora de la Plaça Santa 

domicili, fins a un màxim de 175 

Les persones físiques o jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de 

llibreria a Mataró que així ho acreditin i vulguin instal·lar una parada al 

davant o als voltants del seu establiment sempre que no afecti a la zona 

de lucre i amb seu a la 

ciutat de Mataró, així com escriptors, autors, editors, amb exclusió de partits, 

coalicions, federacions o agrupacions polítiques i sindicals. 



 

Com a norma general les parades de roses només podran vendre roses i les de llibres 

exclusivament llibres. Aquesta norma no serà d’aplicació en aquells supòsits en qu

titular disposi de l’alta de l’epígraf de l’activitat que el faculti per ambdues vendes.

En el cas dels escriptors, autors o editors, podran complementar amb altres producte

relacionats amb el Sant Jordi.

 

Les parades dels Mercats de Venda No Sedentària que no tinguin assignades les plantes 

o els llibres com a producte habitual de venda, no podran vendre roses o llibres el dia de 

Sant Jordi.  

 

 

6.- Documentació a presentar
 

Les sol·licituds d’autorització es realitzaran mitjançant sol·licitud adreçada a l’Alcalde 

on es farà constar: 

- Article de venda

- m2 sol·licitats (màxim 5m2)

- Lloc 

 

 

7.- Forma de presentació

 
Aquestes sol·licituds 

 

- Per Internet:  
Pas 1) Accedir a la plana web del tràmit

Pas 2) Omplir les dades del formulari.

Pas 3) Triar sobre el plànol de Mataró la ubicació on voleu sol·licitar la parada de 

venda. 

Pas 4) Sol·licitar la parada.

Pas 5) Imprimir l’autorització.

  

- Per telèfon al 010: 
Pas 1) Identificació del ciutadà/na que truca per telèfon a través del DNI

Pas 2) Indicar el lloc on vol situar la parada

Un cop complimentats els tràmits interns s’enviarà

a l’adreça del Padró. 
 

- Presencial: 
Els professionals en el 

Les entitats i escoles a les OFIAC

Els particulars a les OFIAC

 

Les sol·licituds presencials s’hauran de presentar a:

 

- Servei de Mobilitat (pl. de 

Professionals per a parades de llibres al costat o a l’entorn

professionals per a parades de venda de roses.

Com a norma general les parades de roses només podran vendre roses i les de llibres 

usivament llibres. Aquesta norma no serà d’aplicació en aquells supòsits en qu

titular disposi de l’alta de l’epígraf de l’activitat que el faculti per ambdues vendes.

En el cas dels escriptors, autors o editors, podran complementar amb altres producte

relacionats amb el Sant Jordi. 

Les parades dels Mercats de Venda No Sedentària que no tinguin assignades les plantes 

o els llibres com a producte habitual de venda, no podran vendre roses o llibres el dia de 

Documentació a presentar 

Les sol·licituds d’autorització es realitzaran mitjançant sol·licitud adreçada a l’Alcalde 

Article de venda 

m2 sol·licitats (màxim 5m2) 

Forma de presentació 

 s’hauran de presentar pels següents canals: 

Pas 1) Accedir a la plana web del tràmit https://seu.mataro.cat. 

Pas 2) Omplir les dades del formulari. 

Pas 3) Triar sobre el plànol de Mataró la ubicació on voleu sol·licitar la parada de 

4) Sol·licitar la parada. 

Pas 5) Imprimir l’autorització. 

 
Pas 1) Identificació del ciutadà/na que truca per telèfon a través del DNI

Pas 2) Indicar el lloc on vol situar la parada. 

Un cop complimentats els tràmits interns s’enviarà l’autorització a nom de l’interessat i 

 

Els professionals en el Servei de Mobilitat. 

Les entitats i escoles a les OFIAC. 

Els particulars a les OFIAC.  

Les sol·licituds presencials s’hauran de presentar a: 

bilitat (pl. de Granollers, 11; del 2 al 4 d’abril

Professionals per a parades de llibres al costat o a l’entorn 

rofessionals per a parades de venda de roses. 

Com a norma general les parades de roses només podran vendre roses i les de llibres 

usivament llibres. Aquesta norma no serà d’aplicació en aquells supòsits en què el 

titular disposi de l’alta de l’epígraf de l’activitat que el faculti per ambdues vendes. 

En el cas dels escriptors, autors o editors, podran complementar amb altres productes 

Les parades dels Mercats de Venda No Sedentària que no tinguin assignades les plantes 

o els llibres com a producte habitual de venda, no podran vendre roses o llibres el dia de 

Les sol·licituds d’autorització es realitzaran mitjançant sol·licitud adreçada a l’Alcalde 

Pas 3) Triar sobre el plànol de Mataró la ubicació on voleu sol·licitar la parada de 

Pas 1) Identificació del ciutadà/na que truca per telèfon a través del DNI. 

l’autorització a nom de l’interessat i 

’abril de 9 a 14 hores): 

 de la pròpia botiga i, 



 

 

- La resta de sol·licituds s’hauran de presentar a les 

 

• OFIAC Centre 

• OFIAC Rocafonda

• OFIAC Cerdanyola

• OFIAC Molins

• OFIAC Pla d’en Boet

• OFIAC Cirera (c/ de Cadis,1)

 

Les OFIAC Centre, Rocafonda,

d’autoservei per a la realització del tràmit.

 

Es poden consultar els horaris a l’enllaç següent:

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio

 

 

8.-Adjudicació dels llocs de venda
 

Amb la finalitat de potenciar als professionals del sector, les entitats sense ànim de lucre 

i les escoles, el procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents:

 

1. Del 2 al 4 d’abril

jurídiques que exerceixin

Malgrat aquest termini no és exclusiu i podran pres

d’abril que és el dia final de campanya.

s’iniciarà a partir de les 8.00 hores del primer dia. 

 

2. Del 5 al 10 d’abril només podran presentar so

científiques o cíviques

centres escolars i els autors o editors.

s’iniciarà a partir de les 8.00 hores del dia 

exclusiu i podran pres

campanya. 

 

3. Del 11 al 17 d’abril només podran presentar sol·licitud les persones físiques que no 

exerceixin una activitat econòmica de floristeria i sempre que estiguin 

empadronades a Mataró i amb un màxim de 

de sol·licituds s’iniciarà a par

 

La preferència dels professionals es respectarà sempre que la sol·licitud hagi estat feta 

dintre del termini establert, prèvia comprovació per l’Ajuntament de

llicència municipal d’activitat.

 

 

 

La resta de sol·licituds s’hauran de presentar a les oficines d’atenció ciutadana:

OFIAC Centre (La Riera, 48) 

OFIAC Rocafonda  (c/ de Josep Punsola, 47):  

OFIAC Cerdanyola (pg. de Ramon Berenguer III, 82)

OFIAC Molins (c/ de Nicolau Guanyabens, 23-25) 

OFIAC Pla d’en Boet (c/ de Juan Sebastián Elcano,6) 

IAC Cirera (c/ de Cadis,1) 

Centre, Rocafonda, Cerdanyola, Molins i Pla d’en Boet 

d’autoservei per a la realització del tràmit. 

Es poden consultar els horaris a l’enllaç següent: 

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/atencio-ciutadana 

Adjudicació dels llocs de venda 

Amb la finalitat de potenciar als professionals del sector, les entitats sense ànim de lucre 

les escoles, el procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents:

’abril només podran presentar sol·licitud les persones físiques o 

jurídiques que exerceixin una activitat econòmica de floristeria o llibreria a Mataró. 

t termini no és exclusiu i podran presentar sol·licituds fins el dia 

d’abril que és el dia final de campanya. El període de presentació de sol·licituds 

s’iniciarà a partir de les 8.00 hores del primer dia.  

d’abril només podran presentar sol·licituds les entitats culturals, 

científiques o cíviques sense ànim de lucre i amb seu a la ciutat de Mataró, els 

centres escolars i els autors o editors. El període de presentació de sol·licituds 

s’iniciarà a partir de les 8.00 hores del dia 5 d’abril. Malgrat aquest termini no és 

exclusiu i podran presentar sol·licituds fins el dia 17 d’abril que és el dia final de 

d’abril només podran presentar sol·licitud les persones físiques que no 

exerceixin una activitat econòmica de floristeria i sempre que estiguin 

empadronades a Mataró i amb un màxim de 175 parades. El període de presentació 

de sol·licituds s’iniciarà a partir de les 8.00 hores del dia 11 d’abril.

La preferència dels professionals es respectarà sempre que la sol·licitud hagi estat feta 

dintre del termini establert, prèvia comprovació per l’Ajuntament de

llicència municipal d’activitat. 

 

oficines d’atenció ciutadana: 

(pg. de Ramon Berenguer III, 82) 

 

(c/ de Juan Sebastián Elcano,6)  

Pla d’en Boet inclouen punts 

Amb la finalitat de potenciar als professionals del sector, les entitats sense ànim de lucre 

les escoles, el procés d’adjudicació es durà a terme en les fases següents: 

només podran presentar sol·licitud les persones físiques o 

una activitat econòmica de floristeria o llibreria a Mataró. 

entar sol·licituds fins el dia 17 

El període de presentació de sol·licituds 

l·licituds les entitats culturals, 

sense ànim de lucre i amb seu a la ciutat de Mataró, els 

El període de presentació de sol·licituds 

Malgrat aquest termini no és 

d’abril que és el dia final de 

d’abril només podran presentar sol·licitud les persones físiques que no 

exerceixin una activitat econòmica de floristeria i sempre que estiguin 

El període de presentació 

d’abril. 

La preferència dels professionals es respectarà sempre que la sol·licitud hagi estat feta 

dintre del termini establert, prèvia comprovació per l’Ajuntament de la vigència de la 



 

9.-Llocs de venda 
 

Les ubicacions seran designades per l’Ajuntament d’acord amb les propostes 

presentades pels sol·licitants i amb preferè

d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d’entrada al registre. Les 

i roses es poden ubicar, en el cas de professionals, davant del seu establiment, sempre 

que no obstaculitzi la via pública segons el criteri del Servei de Mobilitat.

Com a norma general, la distància mínima serà de 5 metres entre parades, podent

modificar aquest límit en llocs concrets, a criteri del 

seguretat i/o per garantir adequadament el pas dels vianants.

El tram de la Riera, entr

a entitats.  

 

S’exclouen els següents indrets:

 

- La Riera, entre el carrer d’en Palau i el carrer de Sant Josep

- La zona de domini públic marítimo

- El recinte de l’Hospital de Mata

- La vorera costat mar davant l’edifici de l’estació de Rodalies.

- Els carrers amb voreres que no deixin un pas lliure pels vianants de com a 

mínim 2 metres.

- Qualsevol altre zona que no tingui la consideració de pública.

 

 

10.-Horari de venda
 

De les 9 fins a les 21 hores.

 

Desmuntatge de les parades

 

Al final de la jornada de venda de roses i llibres (21.00 hores), les parades ubicades en 

les zones de pas de la Fogonada (

tram davant del Sant Sebastià; 

hauran de desmuntar el més ràpidament possible, malgrat que no hi podran accedir 

vehicles. Les parades s’han d’haver retirat 

 

Les parades d’aquestes zones que necessitin cotxe

desplaçar-se a algun punt on el trànsit no estigui restringit. Es recomanen els següents 

punts: 

 

- La cruïlla de la Riera amb la Muralla de la Presó. 

- La zona de C/D del camí Ral Tras Santa Anna.

- La cruïlla del c. Sant Josep amb el C. d’en Moles. 

 

 

 

Les ubicacions seran designades per l’Ajuntament d’acord amb les propostes 

presentades pels sol·licitants i amb preferència absoluta als professionals.

d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d’entrada al registre. Les 

i roses es poden ubicar, en el cas de professionals, davant del seu establiment, sempre 

que no obstaculitzi la via pública segons el criteri del Servei de Mobilitat.

a norma general, la distància mínima serà de 5 metres entre parades, podent

modificar aquest límit en llocs concrets, a criteri del Servei de Mobilitat, per raons de 

garantir adequadament el pas dels vianants. 

a Riera, entre el carrer de Sant Josep i la plaça de Santa Anna es reserva per 

S’exclouen els següents indrets: 

a Riera, entre el carrer d’en Palau i el carrer de Sant Josep

La zona de domini públic marítimo-terrestre. 

El recinte de l’Hospital de Mataró 

La vorera costat mar davant l’edifici de l’estació de Rodalies.

Els carrers amb voreres que no deixin un pas lliure pels vianants de com a 

mínim 2 metres. 

Qualsevol altre zona que no tingui la consideració de pública.

Horari de venda 

s a les 21 hores. 

Desmuntatge de les parades 

Al final de la jornada de venda de roses i llibres (21.00 hores), les parades ubicades en 

les zones de pas de la Fogonada (la Riera, al tram entre l’Ajuntament i el c. Nou, i al 

tram davant del Sant Sebastià; c. Barcelona; c. Sant Cristòfor; c. de na Pau

hauran de desmuntar el més ràpidament possible, malgrat que no hi podran accedir 

vehicles. Les parades s’han d’haver retirat abans de les 21.30 hores

Les parades d’aquestes zones que necessitin cotxe per ser recollides, hauran de 

se a algun punt on el trànsit no estigui restringit. Es recomanen els següents 

La cruïlla de la Riera amb la Muralla de la Presó.  

La zona de C/D del camí Ral Tras Santa Anna. 

La cruïlla del c. Sant Josep amb el C. d’en Moles.  

 

Les ubicacions seran designades per l’Ajuntament d’acord amb les propostes 

ncia absoluta als professionals. La resta 

d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d’entrada al registre. Les parades de llibres 

i roses es poden ubicar, en el cas de professionals, davant del seu establiment, sempre 

que no obstaculitzi la via pública segons el criteri del Servei de Mobilitat. 

a norma general, la distància mínima serà de 5 metres entre parades, podent-ne 

ervei de Mobilitat, per raons de 

Sant Josep i la plaça de Santa Anna es reserva per 

a Riera, entre el carrer d’en Palau i el carrer de Sant Josep.  

La vorera costat mar davant l’edifici de l’estació de Rodalies. 

Els carrers amb voreres que no deixin un pas lliure pels vianants de com a 

Qualsevol altre zona que no tingui la consideració de pública. 

Al final de la jornada de venda de roses i llibres (21.00 hores), les parades ubicades en 

, al tram entre l’Ajuntament i el c. Nou, i al 

c. de na Pau; c. Nou) 

hauran de desmuntar el més ràpidament possible, malgrat que no hi podran accedir 

abans de les 21.30 hores. 

per ser recollides, hauran de 

se a algun punt on el trànsit no estigui restringit. Es recomanen els següents 



 

11.-Drets i deures dels venedors
 

- NO ES PODRAN INSTAL·LAR PARADES DE VENDA DE ROSES A 

MENYS DE 100 METRES DE FLORISTERIES .
 

- Respectar l’objecte de la llicència i els límits de la mateixa.

 

- L’autorització s’haurà de col·locar 

personal i intransferible.

 

- La parada haurà d’instal·lar

superfície autoritzada.

 

- Els venedors hauran de tenir les instal·lacions i el

condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. Un cop extingida la llicència, el 

seu titular té l’obligació de cessar en l’ús de l’ocupació autoritzada i procedir a la 

retirada de les instal·lacions

que caldrà dipositar en els contenidors i deixar l’espai en les mateixes condicions

que s’ha trobat. 

 

- No es permetrà la connexió de bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic. Tota 

instal·lació elèctrica haurà de ser

autoritzada per l’Ajuntament.

 

- Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació 

vigent. 

 

- Si es detecta una parada sense llicència s’haurà de retirar.

 

- No es podran esmenar errors en les sol·licituds de les parades, un cop el sol·licitant 

ja hagi rebut el document que acredita la llicència de parada, en tant que aquestes es 

generen telemàticament.

 

 

12.-Responsabilitats

 
L’Ajuntament no es farà responsabl

ocasionar a les parades.

 

 

13.-Règim infractor 

 
Qualsevol infracció d’aquestes normes donarà lloc a la retirada de l’autorització. 

 

 

 

Drets i deures dels venedors 

NO ES PODRAN INSTAL·LAR PARADES DE VENDA DE ROSES A 

MENYS DE 100 METRES DE FLORISTERIES . 

Respectar l’objecte de la llicència i els límits de la mateixa. 

ació s’haurà de col·locar en un lloc visible a la parada

personal i intransferible. 

La parada haurà d’instal·lar-se en el lloc indicat. Només es podrà ocupar la 

superfície autoritzada. 

Els venedors hauran de tenir les instal·lacions i els seus voltants en les degudes 

condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. Un cop extingida la llicència, el 

seu titular té l’obligació de cessar en l’ús de l’ocupació autoritzada i procedir a la 

retirada de les instal·lacions. S’hauran de recollir les deixalles en bosses de plàstic 

que caldrà dipositar en els contenidors i deixar l’espai en les mateixes condicions

No es permetrà la connexió de bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic. Tota 

instal·lació elèctrica haurà de ser degudament contractada amb la companyia i 

autoritzada per l’Ajuntament. 

Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació 

Si es detecta una parada sense llicència s’haurà de retirar. 

No es podran esmenar errors en les sol·licituds de les parades, un cop el sol·licitant 

ja hagi rebut el document que acredita la llicència de parada, en tant que aquestes es 

generen telemàticament. 

Responsabilitats 

L’Ajuntament no es farà responsable dels deterioraments o robatoris que es puguin 

ocasionar a les parades. 

 

Qualsevol infracció d’aquestes normes donarà lloc a la retirada de l’autorització. 

 

NO ES PODRAN INSTAL·LAR PARADES DE VENDA DE ROSES A 

lloc visible a la parada. La llicència és 

se en el lloc indicat. Només es podrà ocupar la 

s seus voltants en les degudes 

condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. Un cop extingida la llicència, el 

seu titular té l’obligació de cessar en l’ús de l’ocupació autoritzada i procedir a la 

llir les deixalles en bosses de plàstic 

que caldrà dipositar en els contenidors i deixar l’espai en les mateixes condicions 

No es permetrà la connexió de bombetes a la xarxa de l’enllumenat públic. Tota 

degudament contractada amb la companyia i 

Respectar en tot moment les condicions de venda establertes per la legislació 

No es podran esmenar errors en les sol·licituds de les parades, un cop el sol·licitant 

ja hagi rebut el document que acredita la llicència de parada, en tant que aquestes es 

e dels deterioraments o robatoris que es puguin 

Qualsevol infracció d’aquestes normes donarà lloc a la retirada de l’autorització.  



 

14.-Dret supletori 

 
El que no estigui previst en aquestes normes es regu

 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual

dels ens locals. 

- Reglamentació de Bienes

- Ordenança Municipal de Via Pública.

 

 

15.-Resolució de conflictes
 

L’òrgan competent per a realitzar l’adjudicació serà també el competent per resoldre els 

dubtes que es puguin presentar en relació a l’aplicació d’aquestes 

 

 

 

 

Mataró, 18 de març d
 

El que no estigui previst en aquestes normes es regularà per: 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

Reglamentació de Bienes de las entidades locales. 

Ordenança Municipal de Via Pública. 

Resolució de conflictes 

L’òrgan competent per a realitzar l’adjudicació serà també el competent per resoldre els 

dubtes que es puguin presentar en relació a l’aplicació d’aquestes normes.

de març de 2019  

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  

el Reglament del patrimoni 

L’òrgan competent per a realitzar l’adjudicació serà també el competent per resoldre els 

normes. 


