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Festes 

PARADETES- LLOCS DE VENDA AMBULANT 

FESTES DE SANT JORDI 2019 

 
INSTRUCCIONS: 
 
- Totes les paradetes que necessiten PERMÍS D'ACTIVITAT TEMPORAL (projecte de 
seguretat i certificat final d'instal·lació) hauran de comptar amb l'AUTORITZACIÓ D'UBICACIÓ 
EN ZONA PÚBLICA (realitzat per la Policia Local, prèvia petició a aquesta, adjuntant un plànol 
de situació). Un cop instal·lats al lloc designat per la Policia Local, es presentarà a 
l’AJUNTAMENT la sol·licitud de permís d'ACTIVITAT TEMPORAL juntament amb el projecte de 
seguretat. En cas de no tenir-lo, no podran obrir les paradetes. 
 
- Els que no calguin d'activitat temporal (projecte de seguretat) hauran d'haver realitzat una 
sol·licitud, segons model, mitjançant REGISTRE D'ENTRADA A L'AJUNTAMENT ABANS DEL 
11 D’ABRIL DE 2019 on figuri el tipus de paradeta, mesures, telèfon de contacte i/o correu 
electrònic. És imprescindible haver fet la sol·licitud amb registre d'entrada per poder 
muntar la parada. 
 
Totes aquestes paradetes hauran de figurar en la llista de la Regidoria de Festes, que 
aprovarà la seva col·locació i les condicions. 
 
- Les paradetes s'ubicaran en les ZONES MARCADES PER LA POLICIA LOCAL. 
 
- L'Ajuntament no reservarà cap paradeta a ningú, i s'aniran ocupant així com vagin arribant. En 
cas de conflicte, la Policia Local intervindrà i es buscaran ubicacions més adequades. 
 
- No hi ha cap dret a exposar en els mateixos llocs de cada any, ara bé, si ja han estat 
reservats es podran mantenir. Un cop desmuntats, altres es poden situar en la mateixa zona. 
Es mantindrà un clima d'entesa entre els venedors. En cas de conflicte, serà la Policia Local qui 
buscarà una solució. 
 
- No es garanteixen punts de llum. 
 
- No es podrà entorpir el pas, deixant ESPAI SUFICIENT PER AL PAS DELS VIANANTS. 
 
- Un cop desmuntat cal deixar el lloc net i sense deterioraments. 
 
- Es podrà exposar DES DE DIVENDRES DIA 12 D’ABRIL I FINS AL FINAL DE LES FESTES. 
 
- Només es permeten dos remolcs/paradetes per persona o empresa. 
 
- ES REVISARAN LES PARADETES UN COP MUNTADES. 
 
 

Sant Josep, 1 d’abril de 2019. 
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