
CONDICIONS DE L’AUTORITZACIÓ 
 
Parades de Sant Jordi 
 
1.- Objecte de la regulació 
 
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, es tradicional la venda de roses i llibres a la via pública per 
part d'entitats i associacions blanenques o d'establiments comercials blanencs. 
 
Per tal de garantir una ordenada ocupació de la via pública durant la diada de Sant Jordi, la Junta 
de Govern Local estableix en aquest document els criteris que seran utilitzats per l'Ajuntament 
de Blanes, per atorgar les corresponents autoritzacions d'ocupació de via pública per a la venda 
de roses i llibres. 
 
2.- Titulars de la autorització 
 
Únicament podran ser titulars d’autorització per a la ocupació de la via pública per a la instal·lació 
d'una parada destinada exclusivament a la venda de flors, llibres o altres productes relacionats 
amb la diada de Sant Jordi. 
 
a) Les entitats i associacions blanenques. 
 
b) Els establiments comercials situats dins del terme municipal de Blanes dedicats habitualment 
a la venda de flors i llibres. 
 
3.- Sol·licitud de l'autorització 
 
La autorització s'haurà de sol·licitar presentant la corresponent instància, en model normalitzat, 
que serà facilitada a l'oficina de l'AMIC. També estarà disponible en la web municipal. 
 
La sol·licitud haurà de presentar-se abans del 16 d'abril. Fora d'aquest termini no s'autoritzaran 
més peticions.  
 
En el moment de presentar la sol·licitud s'haurà de realitzar l'autoliquidació de la taxa 
corresponent en concepte d'ocupació de via pública. No es tramitarà cap sol·licitud si prèviament 
no s'ha realitzat l'autoliquidació de les taxes corresponents. 
 
L'Ajuntament de Blanes ha instaurat l'Administració electrònica i si disposa de signatura 
electrònica pot tramitar aquesta sol·licitud accedint al nostre web municipal https://seu.blanes.cat 
(seu electrònica -catàleg de tràmits-) hi ha una guia de suport que l'ajudarà a realitzar aquest 
tràmit. 
 
Si vostè vol efectuar aquest tràmit presencialment haurà de sol·licitar cita prèvia al nostre web 
https://www.blanes.cat/catala en el marge dret trobarà la icona "Cita prèvia", i podrà concertar 
dia i hora per ser atès. 
 
Haurà de seleccionar per sol·licitar cita: 
 
OFICINA:  AJUNTAMENT DE BLANES PS DE DINTRE 29 
SERVEI:   AMIC-ATENCIÓ PRESENCIAL/ REGISTRE GENERAL 
 
4.- Condicions generals de l'autorització 
 
4.1.  Dels establiments comercials blanencs: 
 
 Les parades hauran d’instal·lar-se davant de l'establiment comercial autoritzat. Quan no 

sigui possible aquesta ubicació per manca d'espai o per motiu de seguretat dels vianants o 
altres usuaris de la via pública, podrà autoritzar-se l'ocupació d'un emplaçament alternatiu 
en la seva proximitat. 

 



 També podran sol·licitar una parada en un lloc assignat per l’Ajuntament, preferiblement al 
passeig Cortils i Vieta de Blanes (entre carrer Ample i plaça Catalunya). S’assignaran 
ubicacions per ordre de presentació, considerant la primera la més pròxima al carrer Ample 
i l’última la més pròxima a la plaça Catalunya. També podran assignar-se altres ubicacions 
en funció de l’espai disponible i sempre donant prioritat la ubicació que les entitats o 
associacions han estat ocupant de forma habitual durant els darrers anys.   

 
4.2. De les entitats o associacions blanenques: 
 
 Les parades podran muntar les seves parades als següents espais: 
 
 a) Carrer Ample 
 b) Plaça d'Espanya 
 e) Altres on s'hagin instal·lat tradicionalment o que es trobin en les immediacions de la 
seva seu social. 
 
 En cap cas, podran instal·lar-se parades als espais següents: 
 
 a) Zona Industrial. 
 b) Rotondes. 
 c) Vorals de les carreteres o travessies que transcorren pel terme municipal de Blanes. 
 d) Espais diferents als expressament autoritzats per l'Ajuntament. 
 
 L’assignació d’ubicacions es realitzarà com tradicionalment s’ha estat realitzant: Quan les 

entitats arriben, ocupen l’espai habitual d’altres anys o esperaran a que personal de 
l’Ajuntament els indiqui el espai a ocupar. 

 
4.3. L'Ajuntament, per raons de seguretat podrà ordenar un canvi en la ubicació de la parada, si 
un cop aquesta ha estat instal·lada, pot comportar perill per qualsevol usuari de la via pública. 
 
5.- Pagament de taxes  
 
Les entitats blanenques registrades estan exemptes del pagament de taxes: “Article 3.3 de 
l'ordenança General reguladora de beneficis fiscals estableix que a excepció del període de la 
Festa Major les entitats que figurin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, regulat en el 
Capítol II del Reglament de participació ciutadana i els esportistes individuals que formin part del 
registre d’”Esportista Individual” de l’Àrea d’Esports, no estaran subjectes a les taxes i preus 
públics següents derivats de l’exercici de les activitats d’interès públic que els hi són pròpies i de 
les que la seva única i exclusiva finalitat sigui la de finançar la realització d’aquestes activitats, 
taxa per serveis generals, taxa per autorització d’ocupació de la via pública, taxa per ocupació 
de la via pública, taxa per ús del “logo” municipal,- preu públic pel servei de vigilància especial,- 
preus públics per ús de les dependències/instal·lacions municipals i taxa de recollida 
d’escombraries derivada d’activitats a la via pública” 
 
Els establiments comercials blanencs hauran d’abonar les taxes corresponents segons 
l’ordenança fiscal corresponent 
 
6.- Horari de Funcionament 
 
Els titulars de la autorització podran muntar les parades a partir de les 7:30 del dia 23 d'abril, i 
hauran d'estar completament desmuntades a les 22 hores. 
 
S'autoritzarà la venda de llibres per més dies quan es sol·liciti fins un màxim de dos dies més, 
durant el cap de setmana anterior o posterior a la festivitat. 
 
7.- Atorgament de l'Autorització 
 
Els establiments comercials blanencs que ocupin un espai en el passeig Cortils i Vieta, rebran 
una autorització expressa amb resolució ferma de l’Ajuntament. Els que ocupin un espai davant 



del seu establiment, se’ls aixecarà acta i se’ls liquidarà, en el supòsit que no ho hagin fet en el 
moment de formalitzar la sol·licitud, a partir de l’esmentada acta d’inspecció. 
 
Les entitats o associacions blanenques no rebran autorització expressa de la sol·licitud 
presentada. 
 
En qualsevol cas, tots (entitats, associacions o establiments comercials) han de presentar la seva 
sol·licitud ajustant-se als criteris aprovats per la Junta de Govern Local. 
 
No s'atorgarà cap autorització d'ocupació de via pública a aquells sol·licitants que no estiguin al 
corrent de les seves obligacions tributàries, de les seves obligacions amb la seguretat social, i 
de les seves obligacions amb l'Ajuntament. 
 
No podrà muntar cap parada que no hagi estat expressament autoritzada per l'Ajuntament. En 
aquests casos, s'aplicarà el règim sancionador previst a l'Ordenança Municipal de Civisme" 
 


