
 

  

Districte de Ciutat Vella 

Serveis de llicències i espai públic 
C. Ramelleres nº17, 2a planta 
08001 - Barcelona 
Tel.: 93 291 61 70 
fires.ciutatvella@bcn.cat 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

NORMATIVA FIRA DE SANTA RITA 

 
OBJECTIU 
 
Aquesta normativa, confeccionada d’acord amb la legalitat vigent i d’acord amb 
l’Ordenança d’Ús de les Vies i Espais Públics de Barcelona (OUVPB) aprovada a l’any 
1999, té prevista la regulació i protecció de la fira, evitant la seva degradació i 
qualsevol especulació o mal ús de les parades de venda, protegint el seu sentit 
tradicional. 
 
1. CONDICIONS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA 
 
Les parades hauran de ser regentades forçosament per la persona titular del permís o 
en cas d’absència momentània d’aquesta, serà per un familiar directe, encara que 
podran valer-se de les persones que necessitin, sempre, però, amb la presència de qui 
en sigui titular. La llicència té caràcter individual i intransmissible. 

 
2. CONDICIONS DE VENDA 
 
Només es podran vendre: flors, espelmes i estampes. 
Queda per tant prohibida la venda de qualsevol altre mercaderia que no sigui la 
aprovada en la llicència. 
 
3. CONDICIONS DE LES PARADES 
 

a) Les mides reglamentàries de les parades seran de 1,5x1m. La projecció vertical 
dels tendals o para-sols no sobrepassarà la superfície autoritzada a la llicència. 
No s’admetran ancoratges de les parades amb el mobiliari urbà. Així mateix, 
caldrà garantir una imatge digna a totes les parades. 

b) El Districte de Ciutat Vella determinarà el número i lloc d’ubicació de les 
parades. 

c) Cada parada tindrà obligació d’exhibir en un lloc destacat i visible l’autorització 
lliurada pel Districte. En qualsevol moment la Guàrdia Urbana, els inspectors 
del Districte, o la persona que el Districte designi com a responsable de la Fira 
podran obligar a exhibir el corresponent rebut de pagament de la taxa per 
ocupació de la via pública, i aixecar acta si escau. 

d) El titular de la parada té l’obligació d’instal·lar-la abans de les 9 hores del matí 
del dia de la Fira. Així mateix, la parada ha de quedar retirada abans de les 22 
hores.  
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e) El titular de la parada serà el responsable de mantenir net l’espai. Així mateix, 
en desmuntar les parades caldrà deixar l’espai que s’hagi ocupat, net de 
deixalles i de bosses de brossa. 

 
4. ADJUDICACIÓ DE LES PARADES 
 

Tindran prioritat en l’adjudicació de parades, les persones que en anys anteriors ja 
hagin participat a la Fira. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el Districte de 
Ciutat Vella, es reserva la possibilitat de no fer la renovació d’aquest permís per 
criteris tècnics o d’interès general. La resta de sol·licituds, seran ateses per rigorós 
ordre d’entrada fins exhaurir els espais disponibles. 
 

 
5. INFRACCIONS DE LA NORMATIVA I SANCIONS 

 
a) Es designa a la secretaria Tècnic Jurídica  per vetllar pel compliment de les 

normes fixades en aquesta circular. Estarà assistida en les seves funcions per 
efectius de la Guàrdia Urbana i inspectors de la via pública. 

b) La infracció d’aquestes normes produirà la pèrdua immediata del permís i la 
impossibilitat de renovar-lo els anys vinents. 

 
 

Per tal de facilitar una millor gestió de la llicències els indiquem que la renovació per 
l’any següent s’haurà de sol·licitar dins dels terminis publicats. Totes les instàncies 
entregades fora d’aquest termini quedaran fora de la fira. 

 
IMPORTANT: els titulars hauran de donar compliment a les mesures socials de prevenció 

front el COVID-19 determinades per les autoritats sanitàries i a les resolucions vigents en la 

data de celebració de la Fira. 

 

 

 

Barcelona, 18 de gener de 2022 

 


