
 

 

BASES QUE HAN DE REGULAR L’ASSIGNACIÓ DE LES UBICACIONS DE LES 

PARADES DE VENDA DE ROSES I LLIBRES A LA DIADA DE SANT JORDI ANY 2018 

 

  

1. OBJECTE 

  

Les presents bases regiran el procediment d’assignació de les ubicacions a la via pública de 

les parades de venda de roses i llibres el dia 23 d’abril de 2018. 

 

Zones Habituals 

 

- Lloc i nombre de parades: 

1. Pg. Olabarria / av. Bilbao    1 

2. Av. Bilbao  / pg. Olabarria     1 

3. Pl. de l’Estació de Valldoreix   3 

4. Av. Viladelprat (darrera Estació Valldoreix) 1 

5. Pl. Mas Roig      1 

6. Rbla. Mn.J. Verdaguer / c/ Muntanya  1 

7. Pg. Nard amb Baixador    1 

8. Polígon Industrial Can Calopa   1 

9. C/ Brollador / pg. Guineu    1  

10. C/ Rusc      1 

 

- Cada ubicació s’assignarà a un sol·licitant diferent. 

 

Zones no habituals 

 

Es podran sol·licitar altres ubicacions, no obstant, l’EMDV es reserva el dret de concedir-les. 

 

Assignació de parades 

 

GRUP 1: Botigues, parades d’estudiants menors d’edat, parades d’excel·lència i associacions 

sense ànim de lucre. Aquestes no es regiran pel sorteig. L’EMDV assignarà al seu criteri la 

ubicació d’aquestes parades prèvia sol·licitud aportant la també la documentació en el termini 

que estableix aquest document. 

 

GRUP 2: Resta de sol·licituds, que es sortejaran.  

 



 
 

 
 

2. REQUISITS 

  

Els requisits per poder participar en el sorteig de les ubicacions per a la instal·lació de les 

parades son: 

  

- Presentar la sol·licitud d’inscripció dins del termini establert. 

- La sol·licitud haurà d’estar degudament complimentada i signada. 

 

Documentació a aportar general 

 

1. Instancia normalitzada 

 

a. Nom i cognoms de sol·licitant  

b. DNI o CIF del sol·licitant 

c. Telèfon fixe i/o telèfon mòbil  

d. Adreça per notificacions 

e. Adreça de correu electrònic  

 

2. Fotocòpia del DNI del sol·licitant  

3. Declaració responsable de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil o 

fotocopia de l’Assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent. 

4. Volant d’empadronament (en cas de no aportar es cobraran taxes, d’acord a 

l’ordenança fiscal) 

 

Per sol·licituds del GRUP I (nomes la documentació que procedeixi) 

 

Botigues: 

 

- Justificant del contracte de lloguer, concessió o llicencia d’activitat. 

- Ubicació exacta e inequívoca la parada (s’autoritzarà la parada exclusivament davant 

del comerç. En cas que no hagi espai es podrà sol·licitar la ubicació en una altre indret) 

 

Associacions sense ànim de lucre: 

 

- Justificant d’entitat sense ànim de lucre 

- Ubicació exacta que demana (pot ser del llistat o no) 

 

 



 
 

 
 

Parades d’estudiants menors d’edat: 

 

- certificat o similar de ser estudiant 

- Autorització dels pares o tutors 

- Assabentat del centre escolar 

- Ubicació exacta que demana (pot ser del llistat o no) 

 

Parades d’excel·lència: 

 

Son parades que per les seves característiques, vendran productes mes elaborats que els 

habituals, i milloraran l’estètica de la parada.  

 

Caldrà aportar: 

 

- Descripció detallada 

- Fotografies o fotomuntatge 

- Ubicació exacta que demana 

 

 

3. PROCEDIMENT DE INSCRIPCIÓ 

  

3.1. Informació pública  

  

Les bases estaran a disposició de les persones interessades al tauler d’anuncis de l’EMD. 

També es podrà accedir a les bases a través de la pàgina web municipal (www.valldoreix.cat).  

  

3.2. Sol·licituds d’inscripció al concurs 

 

Les sol·licituds d’inscripció hauran de contenir necessàriament les següents dades:  

  

- Nom i cognoms de sol·licitant  

- DNI o CIF del sol·licitant 

- Telèfon fixe i/o telèfon mòbil  

- Adreça per notificacions 

- Adreça de correu electrònic  

 

Només es pot presentar una sol·licitud per persona/empresa. 

 



 
 

 
 

El període de presentació de sol·licituds d’inscripció serà del dilluns 19 de febrer al dijous 29 

de març de 2018 a les 14 h.  

  

La inscripció es realitzarà mitjançant la presentació de la sol·licitud d’ocupació de via pública, 

especifica per la venda de roses, al registre general de l’EMD de Valldoreix, situat a la seu de 

l’EMD Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 CP 08197 Valldoreix. Horari d’atenció: de dilluns 

a divendres de 8:00h a 14:00h i dilluns i dijous de 16:00h a 19:00h. Tel. informació: 93 674 

27 19. 

 

El número de registre general de la instància és que servirà per prendre part en el sorteig.  

  

3.3. Motius d’exclusió de sol·licituds per participar en el sorteig.  

 

Són motius d’exclusió els següents:  

  

- Sol·licitud que no estigui degudament omplerta.  

- Presentació de la sol·licitud fora de termini. 

- En cas de duplicitat de sol·licituds, s’admetrà únicament l’última presentada i se 

n’exclourà la resta. 

  

 

4. PROCEDIMENT D’ASSIGNACIÓ DE LES UBICACIONS 

  

La comissió es reunirà a partir del dia 3 d’abril de 2018 per tal de procedir a l’adjudicació i 

sorteig dels emplaçaments. 

 

4.1 Comissió d’assignació.  

 

La Comissió d’assignació està formada per:  

  

- El Vocal de Comerç.  

- L’arquitecte tècnic municipal.  

- La tècnica de Comerç.  

 

Actuarà com a secretària de la Comissió la Tècnica de Comerç. 

 

Les funcions principals de la Comissió d’assignació són:  

 



 
 

 
 

- Revisió de les sol·licituds de preinscripció  

- Elaboració de la llista provisional d’admesos i exclosos  

- Proposta de resolució de les reclamacions formulades contra la llista provisional 

d’admesos i exclosos.  

- Elaboració de la llista definitiva.  

  

El fet d’obtenir número per al sorteig no garanteix en cap cas l’obtenció de cap ubicació.  

  

 

5. PROCEDIMENT DEL SORTEIG 

  

Les parades del grup I s’assignaran a criteri de la comissió d’assignació (les sol·licitud de les 

botigues s’assignaran al davant). 

 

La celebració del sorteig per a l’assignació de les ubicacions al territori de Valldoreix, té la 

finalitat d’aplicar un element “neutral” per repartir el nombre d’emplaçaments existents, 

davant un possible escenari d’una major demanda que oferta. L’objectiu és assegurar la 

màxima igualtat d’oportunitats en la seva obtenció.  

  

El sorteig tindrà lloc davant els membres de la Comissió d’assignació.  

  

El sorteig es celebrarà a partir del dia 4 d’abril de 2018 amb el següent horari: 

 

- A les 10 h assignació grup I  

- A les 12 h sorteig grup II 

 

En el sorteig participaran totes les sol·licituds que complexin amb els requisits.  

  

El sorteig es realitzarà amb els números de registre d’entrada de les sol·licituds i es trauran 

tots números: 

 

- Al primer número que surti se li assignarà la ubicació 1 i així correlativament segons el 

punt 1 de zones habituals d’aquest document.  

- Els altres números s’aniran traient un a un per tal d’elaborar la llista de substituts. 

Aquesta llista anirà en ordre ascendent, és a dir, el primer que es tregui serà el primer 

substitut, el segon que es tregui serà el segon substitut i, així, fins a acabar tots els 

números. 

 



 
 

 
 

Els substituts seran designats –seguint l’ordre obtingut en el sorteig- si els guanyadors no 

compleixen amb les obligacions establertes en l’apartat 7 de les presents Bases.  

 

A partir del dia 6 d’abril de 2018 es procedirà a publicar la llista de guanyadors a la web de 

Valldoreix amb la ubicació assignada i la llista del substituts.  

  

Aixecarà acta del sorteig la secretaria de l’EMD.  

  

A l’endemà de la publicació de la llista de guanyadors, s’obrirà el període per aportar la 

documentació que consta en el següent apartat. 

 

 

6. LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 

Del 9 al 13 d’abril, els guanyadors del sorteig hauran de presentar la següent documentació: 

 

- Carta pagament de la taxa, si correspon. 

- Altra documentació no aportada en el moment de realitzar la sol·licitud, si correspon. 

 

Cas que un adjudicatari no presenti la documentació dins els termini establert, es procedirà 

a avisar al primer substitut i així successivament. 

 

El permís es concedirà sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin procedents 

d’acord amb la legislació específica aplicable. 

 

Una vegada aportada la documentació i verificada pels serveis tècnics de la EMD de 

Valldoreix, s’atorgarà la llicencia d’ocupació de via pública.  

 

La taxa de la llicència d’ocupació de via publica és de 1.95€/m2. Queden exempts del 

pagament de la taxa les persones físiques residents al municipi o entitats sense ànim de lucre. 

 

 

Valldoreix, 9 de febrer de 2018 

 

 

 

Susana Herrada Cortés 

LA PRESIDENTA ACCTAL. 



 

 

SOL.LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER LA VENDA DE ROSES I LLIBRES 

SOL·LICITANT 

Nom i cognoms o raó social ___________________________________________________ 

Document d’identitat: _______________________ Telèfon: _________________________ 

Adreça per a notificacions: ____________________________________________________ 

Codi postal i població: ________________________________________________________ 

Adreça electrònica: ___________________________________________________________ 

REPRESENTANT LEGAL  

Nom i cognoms: _____________________________________________________________ 

Document d’identitat: __________________________ Telèfon: _______________________ 

Adreça: ____________________________________________________________________ 

Codi postal i població: ________________________________________________________ 

Adreça electrònica: ___________________________________________________________ 

 

SOL·LICITA: 

Participar en el concurs per l’adjudicació de les ubicacions de les parades de venda de roses 

i llibres a la diada de Sant Jordi. 

 

Documentació que s’ha d’annexar: 

 

 Documentació a aportar general 

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant  

- Declaració responsable de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil o 

fotocopia de l’Assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent. 

- Volant d’empadronament (en cas de no aportar es cobraran taxes, d’acord a 

l’ordenança fiscal) 

-  

 Per sol·licituds del GRUP I (només la documentació que procedeixi) 

 

 Botigues: 

- Justificant del contracte de lloguer, concessió o llicencia d’activitat. 

- Ubicació exacta e inequívoca la parada (s’autoritzarà la parada exclusivament 

davant del comerç. En cas que no hagi espai es podrà sol·licitar la ubicació en 

una altre indret) 



 
 

 
 

 

  Associacions sense ànim de lucre: 

-  Justificant d’entitat sense ànim de lucre 

-  Ubicació exacta que demana (pot ser del llistat o no) 

 

  Parades d’estudiants menors d’edat: 

- Certificat o similar de ser estudiant 

- Autorització dels pares o tutors 

- Assabentat del centre escolar 

- Ubicació exacta que demana (pot ser del llistat o no) 

 

 Parades d’excel·lència: 

- Son parades que per les seves característiques, vendran productes mes 

elaborats que els habituals, i milloraran l’estètica de la parada.  

-  Descripció detallada 

-  Fotografies o fotomuntatge 

-  Ubicació exacta que demana (ha de ser del llistat) 

 

El/la sol·licitant declara que totes les dades consignades són certes. 

Queda assabentat que, per poder participar en el concurs, haurà de presentar tota la documentació 

que li correspongui. 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura: __________________________________ 

 

Valldoreix, ___ d_____________________ de 20___ 

 

 

( ) Sol·licitud completa    ( ) Sol·licitud incompleta 

Conforme amb l’article 71.1 de la Llei de Procediment Administratiu, la paralització de l’expedient 

imputable a la part sol·licitant, per un termini de DEU dies, farà caducar la sol·licitud i s’arxivaran les 

actuacions 

 



 
 

 
 

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

 

 

En/na  .................................................................................................................... 

 

DNI ........................................................................................................................ 

 

Domicili .................................................................................................................. 

 

Població ................................................................................................................. 

 

Telèfon .................................................................................................................. 

 

Correu electrònic .................................................................................................... 

 

 

 

EXPOSA: 

 

Que els efectes de poder obtenir l’autorització per la instal·lació de la parada de venda de 

roses i/o llibres per la diada de Sant Jordi de l’any 2018 

 

 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

 

Que disposo de l’assegurança de responsabilitat civil que cobreix els possibles danys que es 

puguin ocasionar. 

 

 

Lloc i data 

 

 

 

 

Signatura del declarant 


