1. CRITERIS PER A LA INSTAL·LACIÓ I VENDA DE PRODUCTES A LA FIRA DE
SANT JORDI 2019
1. La Fira de Sant Jordi tindrà lloc al parc de les Pruneres el 23 d’abril.
2. Només s’autoritzaran comerços i entitats sense ànim de lucre amb seu a Mollet del
Vallès.
3. Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
4. Per a l’adjudicació d’espais es tindrà en compte l’ordre d’entrada de les sol·licituds, les
característiques de la parada a muntar i els metres lineals demanats.
5. 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).
6. L’Ajuntament de Mollet del Vallès només facilitarà infraestructura –taules o tanques- a
les llibreries autoritzades i fins a un màxim de 20 metres.
7. No s’autoritzarà més de dues parades per comerç o entitat i en cap cas el total ha de
superar els 20 metres.
8. Els comerços dedicats a la venda de flors o de llibres tindran prioritat d’elecció del lloc a
la Fira, ocupant les entitats la resta d’espais, sempre que tinguin l’autorització
corresponent.
9. Les llibreries, floristeries i entitats que tinguin interès en participar-hi a l’edició de l’any
en curs poden fer arribar les sol·licituds a l’Ajuntament mitjançant instància a presentar a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana, fins al 10 d’abril de 2019.
10. Es donarà prioritat a aquelles llibreries que acreditin ser membres del Gremi de Llibreters
i les botigues sol·licitants hauran de tenir com a activitat principal i habitual al llarg de
l’any, la venda de llibres a Mollet del Vallès.
11. Les floristeries sol·licitants hauran de tenir com a activitat principal i habitual al llarg de
l’any, la venda de flors i plantes a Mollet del Vallès.
12. Els documents necessaris per formalitzar les sol·licituds són els següents:
En el cas de llibreries:
 Instància de sol·licitud
 Fotocòpia de la declaració censal (model 036 de l’Agència Tributària) si s’escau
 Acreditació de pertinença al Gremi de Llibreters
En el cas de floristeries:
 Instància de sol·licitud
 Fotocòpia de la declaració censal (model 036 de l’Agència Tributària) si s’escau
En el cas d’entitats:
 Instància de sol·licitud
13. Per a les entitats sense ànim de lucre que sol·licitin parada, 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.

2. CRITERIS PER A LA VENDA AMBULANT FORA DE LA FIRA
1. Només s’autoritzaran comerços i entitats sense ànim de lucre amb seu o residència a
Mollet del Vallès.
2. Els comerços dedicats a la venda de flors o de llibres tindran prioritat d’elecció del lloc,
ocupant les entitats la resta d’espais, sempre que tinguin l’autorització corresponent.
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. No es permetrà més de dues sol·licituds per comerç o entitat.
5. No es permetrà posar llocs de venda ambulant a menys de 150 metres d’una floristeria o
llibreria excepte si és davant de la seu o establiment dels sol·licitants.
6. No es permetrà posar llocs de venda ambulant a 100 metres de la Fira al parc de les
Pruneres (zona compresa pels carrers Anselm Clavé, Ramón Casas i La Pau) ni a cap
altre lloc que determini l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
7. Els interessats que tinguin interès en participar-hi a l’edició de l’any en curs poden fer
arribar les sol·licituds a l’Ajuntament mitjançant instància a presentar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana, fins al 10 d’abril de 2018.
8. L’adjudicació d’espais es farà per ordre d’entrada de sol·licituds en l’Oficina d’Atenció
Ciutadana.
9. Les floristeries sol·licitants hauran de tenir com a activitat principal i habitual al llarg de
l’any, la venda de flors i plantes a Mollet del Vallès
10. La Policia Municipal vetllarà per tal que cap parada no autoritzada ocupi un espai a la via
pública.
11. Els documents necessaris per formalitzar les sol·licituds són els següents:
En el cas de llibreries:
 Instància de sol·licitud
 Fotocòpia de la declaració censal (model 036 de l’Agència Tributària) si s’escau
 Acreditació de pertinença al Gremi de Llibreters
En el cas de floristeries:
 Instància de sol·licitud
 Fotocòpia de la declaració censal (model 036 de l’Agència Tributària) si s’escau
En el cas d’entitats:
 Instància de sol·licitud

