
En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE LA 

SEU D'URGELL, i seu social a Plaça dels Oms 1 25700 La Seu d'Urgell. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres 

persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar. En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets 

d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Portal de Cerdanya 1, 25700 La Seu d'Urgell , o 

bé per correu electrònic a: dpd@aj-laseu.cat. S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

Observacions OAC : 

S’informa que si no s’aporta la documentació necessària, la tramitació es podrà allargar innecessàriament fins la seva recepció. 

Relació de criteris de Sant Jordi 
Davant de les diferents tipologies de sol·licitants possibles per a parar a la diada de Sant Jordi, i amb la voluntat 
d'establir uns criteris d'admissió per millorar la gestió de la demanda d'espai, l'Ajuntament de la Seu acorda els 
criteris següents: 

 
1.Espai 
1.1 El recinte a ocupar durant la diada de Sant Jordi serà el passeig Joan Brudieu, a l'alçada del Consell 
Comarcal en direcció cap a l'Hospital. En cas de pluja o altres causes de força major, s'utilitzaran els porxos del 
carrer Major. 
1.2 En el cas d'ocupar els porxos del carrer Major, les parades amb botiga en aquest carrer tindran preferència 
per parar davant del seu establiment. Les altres parades el col·locaran seguint, en la mesura del possible, la 
ubicació que tenien alPasseig. 
1.3 L'ocupació de l'espai s'establirà, inicialment, segons les distribucions d'anys anteriors. En tot cas, s'haurà de 
respectar l'espai que ocupi la terrassa de la concessió del Quiosc delPasseig. 
1.4 La col·locació de les parades començarà amb els establiments de la Seu, i es farà de forma alterna, llibre –
rosa –llibre-rosa. La col·locació de la resta de parades seguiran els següents criteris: primer seguint l’ordre de 
registre d’entrada de la sol·licitud i, en segon lloc, l’alternança de producte, per tal de que no quedi dues 
parades de la mateixa tipologia  una a continuació de l’altra.   
1.5 Les llibreries i floristeries podran ocupar un màxim de 12 metres. Les entitats, associacions, clubs així com 
la resta de parades tindran una dimensió màxima de 3 metres. En el cas de disposar de més espais que 
sol·licituds, la dimensió de la resta de parades podrà créixer proporcionalment. 
1.6Les noves incorporacions en el sector llibreters i de floristeries, que tinguin botiga a la Ciutat, aniran a 
continuació de les ja existents. Les altres parades es col·locaran a partir de les jaexistents. 
1.7En cas de desacord amb la ubicació establerta i davant de la impossibilitat d'arribar a una entesa, es 
procedirà a unsorteig. 
1.8 L’horari de muntatge serà de 7 a 9 hores i de desmuntatge de 20 a 22 hores. Per tant, l’horari d’obertura de 
les parades serà de 9 a 20 hores ininterrompudament.  
 
2.Sol·licituds iexpositors 
2.1 Les parades de venda de llibres han de tenir un establiment obert a la Seu amb aquestafinalitat. 
2.2 Les parades de venda de roses naturals hauran de tenir unestabliment obert a la Seu. També poden 
sol·licitar-ho aquelles parades de roses que acumulin més de 5 anys parant per Sant Jordi al Passeig de la 
Seu.  
2.3 Les entitats, associacions, fundacions o partits polítics que vulguin difondre les seves actuacions podran 
fer-ho, sempre i quan els llibres o revistes que es venguin tinguin una vinculació directa amb les sevesfinalitats. 
2.4 Els particulars podran vendre articles que estiguin elaborats per ells mateixos i tinguin algun tipus de 
vinculació amb ladiada. 
2.5Les escoles de la Seu hauran de comprar les roses a alguna de les floristeries de la ciutat; només es podrà 
tenir una parada per centre educatiu de secundaria de la Seu d’Urgell, prèvia tramitació per part de les 
Direccions dels centrescorresponents.  
2.6 Les escoles d'altres municipis no podran vendre a la Seu cap tipus de producte. 
2.7. Queda totalment prohibida la venda d’articles de segona mà.  
 
3. Taules icavallets 
3.1 L'Ajuntament cedirà gratuïtament taules per a les associacions i  taulons amb cavallets per a les parades de 
flors i llibres que ho sol·licitin en temps i forma, segonsdisponibilitat. 
3.2 L'Ajuntament es reserva el dret de demanar una compensació si s'ocasionen danys o pèrdues del 
materialmunicipal. 

 

 
       He llegit i accepto les condicions de participació per a la Diada de Sant Jordi  
 
La Seu d’Urgell, a ___ de ____________ de 20___ 
Signatura 

 
 
Nom i Cognoms, 
DNI 
 
II·ltm. Alcalde de l'Ajuntament de La Seu d'Urgell. 

Fer arribar a Promoció econòmica 


