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FESTES DE TARDOR 2017 
NORMATIVA “PARADETES” DE SANT JUST AL CARRER 
Primer 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern organitza, en el marc de les 
Festes de Tardor, el dia Sant Just al Carrer, un mercat de parades 
d’entitats, col·lectius de centres educatius, infants i joves (de 6 a 18 
anys) i artesans/nes, que tindrà lloc el diumenge 29 d’octubre de 2017. 

Segon 
El mercat s’ubica, principalment, als carrers Verge dels Dolors, Sant 
Lluís, Carles Mercader, Campreciós, Antonino Tenas i Pl. Campreciós. 

A causa de l’espai existent, el nombre de places és limitat. 

Tercer 
Per participar-hi, s’ha d’emplenar un imprès de sol·licitud d’espai, on 
caldrà indicar la tipologia de productes que s’hi oferiran. En el cas de 
persones menors d’edat, els pares, les mares o tutors/res dels infants 
i/o joves han d’emplenar i signar la sol·licitud. Les sol·licituds s’han de 
presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament. No 
s’accepten sol·licituds enviades per correu electrònic o fax. 

Quart 
Per regular l’espai disponible, s’estableix que les mides de les parades 
hauran de ser d’un metre lineal com a mínim. No es poden fraccionar 
metres lineals. Les persones participants poden sol·licitar per escrit un 
espai superior. L’Ajuntament es reserva el dret a considerar que les 
peticions de dues o més parades contigües sol·licitades per membres 
d’una mateixa unitat familiar, entitat i/o empresa formen part d’una 
única sol·licitud i, per tant, així s’entendrà la valoració a efectes 
econòmics. 

Així mateix, l’Ajuntament, es reserva el dret de limitar el nombre de 
parades, l’espai o la distribució per motius de seguretat i tipologia de 
carrer, tant de les sol·licituds lliurades dins com fora de termini. Es 
prioritzaran les entitats/associacions del municipi de Sant Just 
Desvern, així com la vinculació de les persones participants amb 
aquest, sempre que estiguin dins del termini d’inscripcions. 
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Cinquè 
En compliment de la ordenança fiscal número 15, article 6.10, s’han 
d’abonar, segons el cas, les taxes següents: 

- Per a infants empadronats o escolaritzats al municipi, són gratuïts 
fins a dos metres lineals. A partir de tres metres lineals, cal abonar una 
taxa de cinc € per cada metre addicional (Exemple: 3 m = 5 €; 4m = 10 
€...). 

- Per a les entitats sense ànim de lucre o inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats, col·lectius i centres educatius locals, és gratuït. 

- Per a artesans i/o professionals de fira, sis € fins a dos metres 
lineals. A partir de tres metres lineals i per cada metre addicional, sis 
€. (Exemple: 3 m = 12 €...) 

Sisè 
El període de recepció de sol·licituds és entre el 2 i el 20 d’octubre, de 
dilluns a divendres, de 9h a 14h, i de dilluns a dijous, de 16h a 19h, a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 

Finalitzat aquest període, l’Ajuntament de Sant Just Desvern les ha 
d’estudiar i ha de distribuir els espais existents. Per a més informació, 
podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament, 934 804 800, o consultar el 
web www.santjust.cat. 

Setè 
La forma de pagament per a les persones, entitats, artesans i / o 
professionals que l’hagin de fer ha de ser mitjançant un ingrés o 
transferència bancària, al número de compte de CaixaBank: ES87 
2100 0277 6502 0040 3182. S’hi ha d’especificar en el concepte 
“Festes de Tardor” i el nom complet de la persona sol·licitant. Cal 
adjuntar a la sol·licitud el comprovant de pagament, en cas d’haver-lo 
de fer. 

Vuitè 
El mercat ha de començar a les 10 h del matí i restar obert fins a les 
14.30 h. El muntatge de les parades ha de ser a partir de les 8h del 
matí i el desmuntatge, en finalitzar l’activitat del mercat. En cas que les 
persones participants hagin d’accedir amb vehicle per poder 
descarregar material, aquest no es podrà estacionar al carrer de  
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manera que obstaculitzi el pas. A partir de les 9 h, cap vehicle podrà 
accedir al recinte del mercat, ja que restarà tancat, sota la supervisió 
de la Policia Local. Quan s’iniciï el mercat, no es podrà muntar cap 
altra parada. 

Novè 
La recepció de les persones participants es fa a la carpa de 
l’Ajuntament (organització), instal·lada a la plaça de Verdaguer, a 
partir de les 7.30 h. 

Desè 
L’Ajuntament només ha de facilitar l’espai necessari i designat per a la 
parada. El material de les parades: taules, cavallets, carpes, cadires... 
van a càrrec de les persones sol·licitants. No s’accepten estructures 
rígides, excepte carpes (sempre que no excedeixin un màxim de tres 
metres de fons de les mesures sol·licitades). 

Onzè 
El muntatge i desmuntatge de les parades és a càrrec de les persones 
sol·licitants. Cada parada ha de respectar el lloc d’ubicació i l’espai de 
parada concedit i en cap cas ha d’obstaculitzarà l’entrada i sortida dels 
domicilis adjacents. Les persones titulars de les parades també són 
responsables de la neteja de l’espai on hagin estat ubicades i, una 
vegada que hagi finalitzat el mercat, l’han de deixar en les mateixes 
condicions que l’hagin trobat. 

Dotzè 
L’Ajuntament no es fa responsable del material del mercat i/o objectes 
personals ni de la seva pèrdua o sostracció. 

Tretzè 
Les parades no poden reproduir la seva pròpia música i, per tant, no 
es permetla instal·lació d’equips de so i música. 

Catorzè 
L’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar, o no, la instal·lació de 
parades el dia 29 d’octubre per incompliment d’aquesta normativa. 

Quinzè 
En tot allò no indicat en aquestes normes, l’Ajuntament ha d’estudiar 
oportunament els suggeriments, les peticions o les reclamacions i ha 
de prendre les resolucions que consideri oportunes. 
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Setzè 
En cas de pluja, l’Ajuntament de Sant Just Desvern es reserva el dret 
a poder anul·lar les activitats i el mercat de parades de Sant Just al 
Carrer. Tanmateix, considerarà la possibilitat de retornar els diners de 
les inscripcions al mercat, prèvia reclamació de la 
persona/entitat/empresa interessada dins el termini màxim de 10 dies. 

Dissetè 
Es retornaran els diners de les inscripcions, sempre que les 
anul·lacions siguin per causes justificades, i abans del dia 23 d’octubre 
de 2017. 

Divuitè 
Les persones sol·licitants de les parades admeses per l’Ajuntament 
han d’acceptar i complir aquesta normativa. 

Dinovè 
La llista definitiva de parades admeses es penjarà als plafons 
informatius de l’Ajuntament i al web municipal santjust.cat, a partir del 
dia 26 d’octubre de 2017, a partir de les 9 h. 

Vintè 
No s’admetran peticions de parades que no hagin fet la sol·licitud 
durant el període d‘inscripcions ni tampoc les que es facin el mateix 
dia de Sant Just al Carrer. 

 

Sant Just Desvern, setembre de 2017 

 


