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ESPAIS NO DISPONIBLES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER L’ÚS COMÚ ESPECIAL DE 
BENS DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ D’ESTRUCTURES 
DESMUNTABLES DE VENDA DE ROSES I LLIBRES AMB MOTIU DE LA FESTIVITAT DE 
LA DIADA DE SANT JORDI DE 2020, PER A COMERCIANTS MINORISTES DE FLORS I/O 
LLIBRES, COL·LECTIUS I ENTITATS ASSOCIATIVES I CENTRES EDUCATIUS 

 
 
1.- LIMITACIONS RESPECTE ELS ESPAIS A OCUPAR 
 
Únicament s’autoritzarà una ubicació per sol·licitant. 

 
No s’autoritzarà la instal·lació de parades a prop d’establiments que comerciïn amb els 
mateixos productes. 
 
La parada no  podrà obstaculitzar la visibilitat o l’accés a cap establiment permanent. 
 
No es permetrà la instal·lació de la parada en els següents emplaçaments: 
 

 pl. de Sant Roc 

 Racó del Campanar 

 pl. del Doctor Robert 

 pg. de la Plaça Major 

 pg. de Manresa 

 Mercats setmanals: dijous 23, Mercat de Campoamor (c. de Feijoo i c. dels Reis 
Catòlics) 
 

- av. de Barberà, 159 
- av. de Barberà, 280 (cantonada amb c. del Martí l’Humà) 
- av. de Barberà, 289 (cantonada amb c. del Doctor Pujades) 
- av. de Can Bordoll, 2 (cantonada amb rda. de l’Ebre)  
- av. de l’Alcalde Moix (cantonada amb ctra. de Castellar) 
- av. de l’Alcalde Moix, 19 (cantonada amb c. de la Font de Canaleta) 
- av. de l’Alcalde Moix, 28 (cantonada amb c. de Sant Baldomer) 
- av. de l’Arraona, 40 (cantonada amb rda. del Jean Monnet) 
- av. de l’Onze de Setembre, 106 (cantonada amb c. de Sant Vicenç) 
- av. de l’Onze de Setembre, 173 (cantonada amb c. de Sant Isidre) 
- av. de Matadepera (a la pl. del Pi) 
- av. de Matadepera (cantonada amb c. de la Mercè Rodoreda) 
- av. de Matadepera, 103 (cantonada amb c. de Nàpols) 
- av. de Matadepera, 191 (cantonada amb rda. de Collsalarca i c. de la Roureda) 
- av. de Matadepera, 215 (cantonada amb c. d’Àger) 
- av. de Polinyà, 2 A (cantonada amb c. de la Begoña) 
- av. del Francesc Macià, 1 (Parc Catalunya) 
- av. del Francesc Macià, 5 (Parc Catalunya) 
- av. del Francesc Macià, 30 (cantonada amb c. de Sant Isidre) 
- av. del Francesc Macià, 57 (cantonada amb c. de Pi i Margall) 
- av. del Lluís Companys, 1 (cantonada amb av. de Francesc Macià) 
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- av. del Rafael Casanovas, 58 (cantonada amb c. del Valentí Almirall) 
- c. d’Alfons Sala, 151 (cantonada amb pl. de l’Antoni Llonch) 
- c. d’Alguersuari i Pascual, 47 (cantonada amb c. de Sol i Padrís) 
- c. de Banyoles, 2 (cantonada amb c. de Sau) 
- c. de Batllevell, 2 (cantonada amb c. de Vilarrubias) 
- c. de Batllevell, 79 
- c. de Bocaccio, 2 (cantonada amb c. de Rocafort) 
- c. de Ca n’Alzina, 68 (cantonada amb c. de Mas Carbó) 
- c. de Calders, 93 (cantonada amb c. del Fra Luis de Leon) 
- c. de Can Bordoll, 61 
- c. de Can camps, 1 (cantonada amb c. de Ca n’Alzina) 
- c. de Còrsega, 2 (cantonada amb av. de Matadepera) 
- c. de Francolí, 11 (cantonada amb c. de Flamicell) 
- c. de Garcilaso, 188 (cantonada amb rda. de Ponent) 
- c. de Granados, 20 (cantonada amb c. del Josep Renom) 
- c. de la Garriga, 114 
- c. de la Indústria (cantonada amb c. de Sant Joan) 
- c. de la Serra dels Galliners, 51 (cantonada amb c. de la Vall Moranta) 
- c. de la Serra d’en Camaró, 9 (cantonada amb c. de l’Arcàdia) 
- c. de les Tres Creus, 125 
- c. de les Tres Creus, 190 (cantonada amb pl. de l’Antoni Llonch) 
- c. de Riego, 155 (cantonada amb c. del Marquès de Comillas) 
- c. de Rocafort, 2 (cantonada amb rbla. d’Ibèria) 
- c. de Rocafort, 79 (cantonada amb c. de Sant Ferran) 
- c. de Sant Isidor, 1 (cantonada amb pl. de Josep Masllovet) 
- c. de Sant Pau de Riu-sec, s/n (cantonada amb c. de la Serra dels Galliners) 
- c. de Sant Pau, 30 (cantonada amb pl. del Joan Oliu i Pich) 
- c. de Sol i Padrís, 55 (cantonada amb ps. de Gaudí) 
- c. de Sol i Padrís, 93 (davant del Centre Cívic) 
- c. de València, 19 (cantonada amb c. de les Garrigues) 
- c. del Domènech i Montaner, 42 (cantonada amb c. de Marià Aguiló) 
- c. del Francesc Layret, 57 
- c. del Frederic Soler, 89 (cantonada amb c. de Viladomat) 
- c. del Joaquim Blume, 1C (cantonada amb pg.de Can Torres del Pla) 
- c. del Joaquim Blume, 2 (cantonada amb c. de Puig i Cadafalch) 
- c. del Joaquim Blume, 21 (cantonada amb c. de Bernat) 
- c. del Marquès de Comillas, 79 (cantonada amb c. de Bosch i Cardellach) 
- c. del Ramon Llull, 3 (cantonada amb c. de Buxeda) 
- c. del Rubió i Ors, 1 
- c. del Rubió i Ors, 3 (cantonada amb c. del Fra. Luis de Leon) 
- ctra. de Barcelona, 100 (cantonada amb c. del Pau Claris) 
- ctra. de Barcelona, 129 (cantonada amb c. del Ferrer de Blanes) 
- ctra. de Barcelona, 156 (cantonada amb c. de Viladomat) 
- ctra. de Barcelona, 254 (cantonada amb c. de Sant Ferran) 
- ctra. de Barcelona, 430 (davant de la parada d’autobús de Sant Fèlix) 
- ctra. de Barcelona, 492 (cantonada amb pg. del Comerç) 
- ctra. de Barcelona, 518 (cantonada amb pg. d’Espronceda) 
- ctra. de Barcelona, 590 (cantonada amb c. del Josep Comas) 
- ctra. de Barcelona, 612 (cantonada amb c. de la Verge de la Paloma) 
- ctra. de Barcelona, 657 (cantonada amb c. de Can Viloca) 
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- ctra. de Barcelona, 662 (cantonada amb c. de l’Esteve Paluzie) 
- ctra. de Barcelona, 687 (cantonada amb c. del Compte Ramon Berenguer) 
- ctra. de Castellar (zona Mossos) 
- ctra. de Prats, 87 (cantonada amb c. d’Oliver) 
- ctra. de Prats de Lluçanès, 468 (cantonada amb c. de Puig de la Creu) 
- ctra. de Terrassa, 212 (cantonada amb c. de Baldomer) 
- ctra. de Terrassa, 267 (cantonada amb c. d’Amèrica) 
- ctra. de Terrassa, 344 (cantonada amb c. del Manuel de Falla) 
- ctra. de Terrassa, 448 (cantonada amb c. de Sarasate) 
- pg. d’Almogàvers (cantonada amb rda. de Santa Maria) 
- pg. de Can Feu, 82 (cantonada amb av. d’Arraona) 
- pg. d’Espronceda, 1 (cantonada amb ctra. de Barcelona) 
- pl. de Granados, 20 
- pl. de la Maria Mercè Marçal (cantonada amb pg. de Tirso de Molina) 
- pl. de la Nova Creu (cantonada amb rda. del Pau Vila) 
- pl. de la Participació Ciutadana (cantonada amb rda. de la Roureda) 
- pl. de les Dones 
- pl. de Picasso (cantonada amb c. de Goya i pg. d’Espronceda) 
- pl. de Triana, 1 
- pl. del Pau Trullà, 8 
- pl. del Sastre 
- pl. dels Tallarets (cantonada amb c. del Francesc de Bellapart) 
- pl. dels Tallarets (cantonada amb c. de Gambús) 
- pl. d’Espanya (sortida de FFCC) 
- pl. d’Indibil i Mandoni (cantonada amb c. de Sant Sebastià) 
- Rambla, 139 
- Rambla d’Ibèria (cantonada amb c. de Riu-sec) 
- rda. de Collsalarca, 78 (cantonada amb c. de la Llanera) 
- rda. de Collsalarca, 248 (cantonada amb c. del Marçal Ballús) 
- rda. de Ponent, 1 (cantonada amb ctra. de Terrassa) 
- rda. de Ponent, 174 (cantonada amb c. del Josep Renom) 
- rda. de Santa Maria, 104 
- rda. d’Europa, 295 (cantonada amb c. de Copenhaguen) 
- rda. d’Europa, 524 
 


