NORMES PER A LA VENDA DE LLIBRES I ROSES PER LA DIADA DE SANT
JORDI DE L’ANY 2019
1. Les parades de comerços i entitats municipals podran instal·lar-se en el municipi de
Masquefa el dia 23 d’abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, prèvia sol·licitud d’instal·lació i
autorització de l’Ajuntament de Masquefa.
2. Només s’autoritzaran als titulars dels comerços, als representants de les entitats o
associacions amb seu a Masquefa.
3. Els comerços hauran de tenir declarada l’activitat de venda de flors o de venda de llibres en
el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors (model 036 de l’Agència Tributària).
4. Segons Ordenança Fiscal núm. 13, a l’article 6, tarifa primera, apartat 23, es regula que la
taxa corresponent serà de 0€ pels comerços i entitats autoritzades.
5. L’Ajuntament de Masquefa facilitarà infraestructura –taules, cavallets i cadires- als comerços,
entitats o associacions autoritzats.
6. No s’autoritzarà més de 4 metres de parada per comerç o entitat.
7. En aquests llocs tindran prioritat d’elecció d’espai els comerços dedicats a la venda de flors
o de llibres, ocupant les associacions i entitats la resta d’espais, sempre que tinguin
l’autorització municipal corresponent.
8. Les llibreries, floristeries i entitats que tinguin interès en participar-hi a l’edició de l’any en
curs hauran de presentar una sol·licitud a l’Ajuntament mitjançant la seu electrònica o bé
instància a presentar a la recepció de l’Ajuntament (c/ Major, 93) o al CTC (Av. Catalunya, 60)
amb una antelació mínima de 20 dies, segons correspongui a cada col·lectiu amb l’entrada
en vigor de la Llei 39/2015.
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, ha suposat alguns importants canvis en relació a l’administració
electrònica. Entre d’altres, l’estableix l’obligació de relacionar-se electrònicament amb
l’administració pública de determinats col·lectius.
Així, a l’apartat 2 de l’article 14 de la norma esmentada, s’estableix el següent:
“2. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment
administratiu, almenys, els següents subjectes:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en
exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’entendran inclosos
els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
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d) Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb
l’administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb
elles per raó de la seva condició d’empleat públic, en la forma en què es determini
reglamentàriament per cada administració”.
La relació administrativa amb aquestes col·lectius solament pot ser electrònica.
9. Els comerços i botigues sol·licitants hauran de tenir com a activitat principal i habitual al llarg
de l’any, la venda de flors i plantes o la venda de llibres.
10. Els documents necessaris per formalitzar les sol·licituds són els següents:
En cas de llibreries:
- Instància de sol·licitud
- Fotocòpia de la declaració censal (model 036 de l’Agència Tributària) si l’activitat ha
estat durant l’any en curs.
En cas de floristeries:
- Instància de sol·licitud
- Fotocòpia de la declaració censal (model 036 de l’Agència Tributària) si l’activitat ha
estat durant l’any en curs.
En el cas d’entitats:
- Instància de sol·licitud
11. Per a les entitats sense ànim de lucre només se’ls permetrà vendre objectes relacionats
amb la promoció de la seva entitat. No se’ls permetrà vendre llibres que tinguin normalitzada
la seva venda a les llibreries a no ser que siguin llibres editats per la pròpia entitat, i en cap cas
se’ls permetrà només la venda exclusiva de flors.
12. La Policia Municipal vetllarà per tal que cap parada no autoritzada ocupi un espai a la via
pública i que les parades autoritzades compleixin aquest reglament.
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