Ajuntament de Banyoles
Àrea de Serveis a les Persones
FESTES

DIADA DE SANT JORDI 2019 - BASES QUE REGIRAN LA
INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE LLIBRES I ROSES
La diada de Sant Jordi a Banyoles és una acte cívic que celebra el patró de Catalunya
i, alhora, comprèn també la reivindicació de la lectura com a acte imprescindible de
construcció de la nostra cultura. Per tant, vol ser un acte festiu, en què la rosa i el
llibre han esdevingut els símbols d’una diada que va més enllà de l’imaginari de Sant
Jordi i que suposa una de les col·laboracions més reeixides entre l’Ajuntament i la
ciutadania. Així, tant entitats i associacions locals com el gremi de llibreters i floristes
comparteixen un mateix espai i temps, alhora que participen en el desenvolupament
de les activitats que organitza l’Ajuntament de Banyoles durant aquest dia.
En aquest sentit, i tenint en compte la doble naturalesa de la diada (festiva i
reivindicativa), s’atorga una especial atenció i cura al gremi de llibreters per tal que
puguin escollir i disposar dels espais adients a l’hora d’organitzar les diferents
parades de Sant Jordi a la plaça Major.
1. Situació
1.1.

Plaça Major de Banyoles.

2. Calendari i horari
2.1.
2.2.

Dimarts, 23 d’abril de 2019.
Les parades es poden muntar de 8 a 9 del matí, excepte aquelles
parades que a causa de la quantitat de material que porten o la
complexitat del muntatge sol·licitin expressament muntar a partir de
les 7 del matí.

3. Inscripcions i permisos de parada
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

La llicència per a la instal·lació de parades serà gratuïta.
Per poder participar en la fira caldrà omplir la Sol·licitud d’instal·lació
d’una parada per Sant Jordi segons el model normalitzat al Registre
General d’Entrada de l’Ajuntament de Banyoles (planta baixa), en
horari d’atenció al públic.
En cas de disposar de certificat digital, també es podrà fer el tràmit a
través de la seu electrònica http://seu.banyoles.cat.
Només s’acceptarà l’entrada d’una sol·licitud per representant.
S’acceptaran aquelles sol·licituds presentades com a representació
d’entitats, associacions i/o empreses.
No s’admetran
instàncies
en
nom
de persones
físiques
privades/particulars, excepte aquelles que portin a terme una activitat
professional relacionada amb la Diada (llibres o roses) i que estiguin
donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).
Només s’acceptaran aquelles sol·licituds d’entitats, professionals o
establiments comercials sol·licitants amb el seu domicili social al
terme municipal de Banyoles o a la Comarca del Pla de l'Estany.
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3.8.
3.9.

Període d’inscripcions: del divendres 8 de març al dimecres 3
d’abril de 2019, ambdós inclosos. Fora d’aquest termini no
s’acceptarà cap sol·licitud.
L’Ajuntament es reserva el dret a excloure el sol·licitant el mateix dia
de la fira si el producte que ven no és l’autoritzat per aquesta
Corporació.

4. Documentació a presentar
4.1.
4.2.
4.3.

Sol·licitud de parada de Sant Jordi.
Fotocòpia de NIF/CIF de l’empresa, associació o entitat representada,
tret de que estigui inscrita al Registre General d’Entitats de Banyoles.
En cas de tractar-se d’una persona física privada/particular, caldrà
presentar la documentació conforme està donada al RETA (fotocòpia
de l’alta i últim rebut).

5. Parades
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Cada sol·licitant haurà de portar la seva pròpia parada.
Hi haurà un límit màxim de 45 parades.
Les parades no podran superar els 6 metres lineals, excepte les
llibreries i floristeries, i que tindran un límit de 6x6 m.
Període de tramitació: Es notificarà via correu electrònic
l’adjudicació o no adjudicació de la parada sol·licitada el divendres 5
d’abril.

6. Objectes que es podran vendre
6.1.
6.2.

Les parades estan autoritzades a vendre únicament llibres i roses.
En el cas que alguna empresa, persona física, entitat o associació
sense afany de lucre demani explícitament en la seva instància
l’autorització per poder vendre algun altre article, l’Ajuntament de
Banyoles en farà la valoració pertinent, denegant-ne l’autorització si es
creu que el producte no és representatiu de la Diada de Sant Jordi.

7. Ubicació de les parades
7.1.
7.2.
7.3.

La distribució de les parades no resta condicionada en cap cas per
l’ordre i la data d’entrada de la sol·licitud.
L’Ajuntament de Banyoles, una vegada aprovades les sol·licituds per
l’òrgan competent, notificarà als interessats/des la localització exacta
de la seva parada, abans del dia 12 d’abril.
L’organització es reserva el dret a modificar i/o redistribuir els espais
assignats, en cas que a darrera hora es produeixi alguna baixa.
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