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SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:  
Parada venda de roses per Sant Jordi – Any 2020  
 
DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT: 
Nom i cognoms 
 

DNI/NIF 

Adreça Codi postal Localitat 
 

Telèfon/s Fax e-mail 
 

Nom del representant DNI/NIF 
 

 
DADES DE L’OCUPACIÓ: 
Roses i/o llibres 
 
Descripció de l’ocupació (m2), i si s’escau mesures preventiva que proposa habilitar 
 
Data d’inici Data de finalització 

 
 
DOCUMENTACIÓ APORTADA: 

  Còpia del N.I.F 
  Còpia document acreditatiu d’exercir una activitat econòmica de floristeria 
  Còpia document acreditatiu d’entitat inscrita en el registre d’entitats municipals 

 
Es sol·licita: 
Que previs els tràmits pertinents, expedir l’autorització sol·licitada. 
 
AUTOLIQUIDACIÓ TRIBUTÀRIA: Sí   No  
 
Ordenança fiscal núm. 15 
Tipus de tarifa Durada de 

l’ocupació 
Preu 
per m2 

m2 
ocupats 

Càlcul 

Parada 
venda de roses  

                  
…dies o fracció 

   
3,00€ 

           
… m2 

                                                  
3,00€ x … dia/es o fr. x…m2=……€ 

El liquidador  
En contra de la liquidació de la taxa, podeu interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu davant l’Alcaldia, en 
el termini d’un mes a comptar de la data d’aquesta notificació. 
Tot això, sens perjudi que si, ho considereu convenient, feu ús 
de  qualsevol altre recurs que cregueu més oportú. 
 
Signatura/Segell OAC              Signatura/Segell Policia Local         
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
Total taxa ocupació 
 
…………………….. € 
 

 
LA ROCA DEL VALLÈS,  ……… de ……………...................  de 2020                   Signatura 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
Responsable del tractament Ajuntament de la Roca del Vallès 
Finalitat Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents 
Marc jurídic Llei 39/2015 i Reglament General de Protecció de Dades 
Destinataris No es cediran a tercers excepte obligació legal 
Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i retirada de consentiment 

Reclamació 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació 
davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD 
i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
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Podran exercir la venda de roses: 
  
- Les persones físiques o jurídiques, que exerceixin una activitat econòmica de floristeria, que 
hauran d’acreditar la seva condició degudament.  
  
- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria, i sempre que 
estiguin empadronades a La Roca del Vallès. Com a màxim una sol·licitud per domicili. 

 
- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica, empadronades fora del 
municipi de La Roca del Vallès. Com a màxim una sol·licitud per domicili. 

 
- Entitats i associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el 
municipi, que figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense 
ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar. (totes 
aquestes amb bonificació del 100% de la taxa) 

 
- Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser 
una persona responsable del centre (Director, Tutor, Professor). 

 
Adjudicació dels llocs de venda 
 
Amb la finalitat de potenciar als professionals del sector, les persones empadronades a La Roca 
del Vallès, les entitats sense ànim de lucre i les escoles, el procés d’adjudicació es durà a terme 
en les fases següents: 
 
Del 2 de març al 5 d’abril només podran presentar sol·licitud:  
 
- Les persones físiques o jurídiques, que exerceixin una activitat econòmica de floristeria, que 
hauran d’acreditar la seva condició degudament.  
  
- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica de floristeria, i sempre que 
estiguin empadronades a La Roca del Vallès. Com a màxim una sol·licitud per domicili. 
 
- Entitats i associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el 
municipi, que figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense 
ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar. (totes 
aquestes amb bonificació del 100% de la taxa) 

 
- Els centres escolars podran tenir un màxim d’una parada per classe i el sol·licitant haurà de ser 
una persona responsable del centre (Director, Tutor, Professor). 
  
  
Del 6 al 13 d’abril podran presentar sol·licituds:  
 
- Les persones físiques, que no exerceixin una activitat econòmica, empadronades fora del 
municipi de La Roca del Vallès. Com a màxim una sol·licitud per domicili. 
 
La preferència dels professionals es respectarà sempre que la sol·licitud hagi estat feta dintre del 
termini establert.  
 
 
Llocs de venda 
 
Les ubicacions seran designades per la policia local de l’Ajuntament d’acord amb les propostes 
presentades pels sol·licitants i amb preferència absoluta als professionals, la resta 
d’autoritzacions es donaran per rigorós ordre d’entrada al registre. Tenint sempre en compte 
l’article 85 de la secció 5 de l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública. 
 
 
 


