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2. Igualment es proposaran els mitjans materials i 
humans que són necessaris per a assolir els objectius 
i programes anuals. 

Onzena 
1. El sistema comptable de l'Agència del Paisatge 

Urbà ha de permetre conèixer el cost global del seu 
funcionament i, si escau dels subcentres i serveis que 
la integren. En aquest sentit, cada subcentre 

DECLARACIÓ DE FIRA TRADICIONAL DE LA 
VENDA DE LLIBRES I ROSES DURANT LA DIADA 
DE SANT JORDI 
(Aprovada per acord de la Comissió de Govern de 
18 de febrer de 1994) 

La Comissió de Govern, en sessió del dia 18 de 
febrer de 1994, acordà: 

Declarar la venda de llibres i roses al carrer durant 
la Diada de Sant Jordi com a fira tradicional; establir 
l'exempció total de preu públic corresponent a 
l'esmentat ús de la via pública; aprovar les normes, 
que consten a l'annex, que regulen les condicions per 
a la instaHació dels punts de venda de llibres. 

NORMES PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS PUNTS 
DE VENDA DE LLIBRES AMB MOTIU DE LA 

DIADA DE SANT JORDI 

1. La instaHació de punts de venda de llibres 
durant la diada de Sant Jordi està sotmesa a tota la 
legislació vigent sobre la matèria i molt especialment a 
les condicions establertes a les Normes reguladores 
de les Activitats Desenvolupades a la Via Pública i a 
la Instrucció sobre la lnstaHació d'Elements Urbans a 
l'Espai Públic de la Ciutat 

2. La competència per a l'atorgament de les 
llicències d'ocupació de la via pública correspon, 
d'acord amb la Transferència núm. 1 O (aprovada per 
la Comissió de Govern de 18 de desembre de 1985), 
als Regidors-presidents dels Districtes, els Serveis 
Tècnics dels quals determinaran l'emplaçament 
exacte i les característiques i dimensions de les 
instaHacions autoritzades. 

3. Per a poder utilitzar la via pública per a la venda 
de llibres durant la diada de Sant Jordi caldrà: 
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disposarà d'un compte d'explotació separat, i 
presentarà al final de cada exercici un balanç 
econòmic de la seva activitat. 

2. Les possibles pèrdues resultants de la gestió de 
l'Agència, seran compensades per l'Ajuntament a 
l'acabament de cada exercici, de manera que pugui 
començar el següent amb el balanç equilibrat, llevat 
que la Comissió de Govern decidís l'extinció de 
l'Agència del Paisatge Urbà. 

Sol·licitar individualment o a través del Gremi o 
Associació corresponent la pertinent llicència mu
nicipal abans del dia 15 de març de cada any. 

- Estar donat d'alta a l'epígraf corresponent de I'IAE 
que faculti per la venda de llibres i al corrent del 
seu pagament. 
Declarar l'emplaçament exacte i les dimensions i 
característiques de la instaHació (caseta, taulell, 
etc ... ) 

4. Cada titular només podrà disposar d'una sola 
instaHació que haurà d'estar situada preferentment 
davant del punt habitual de venda o, si més no, a una 
distància màxima de 100 metres d'aquest, o bé en les 
zones que es determinin com a espais representatius. 

5. Es determinen com a espais representatius per 
a la instaHació de la Fira de Sant Jordi: la Rambla, al 
Districte de Ciutat Vella, i la Via Júlia, entre el carrer 
de Joaquim Valls i la plaça de Francesc Layret, en el 
Districte de Nou Barris. La Comissió de Govern, a 
proposta del Consell del Districte corresponent, podrà 
autoritzar nous espais representatius per a la ce
lebració d'aquesta fira. Correspon als Serveis Tèc
nics del Districte afectat l'ordenació i regulació dels 
punts de venda en aquests espais. 

6. La llicència corresponent només serà vàlida per 
al dia 23 d'abril, encara que, en cas de pluja o causa 
de força major que impedeixi el desenvolupament nor
mal de la fira, les autoritzacions quedaran automà
ticament prorrogades durant un dia més. 

7. La instaHació de les parades no podrà fer-se 
abans de les 7 del matí i hauran de retirar-se abans 
de les 23 hores del mateix dia. 

8. No s'autoritza ra instaHació de pancartes o 
similars, er funcionament d'equips de megafonia ni la 
connexió amb l'enllumenat públic. Qualsevol element 
que estigui subjectat als fanals o l'arbrat serà retirat 
de la via pública. 


