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REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE LA
20a FIRA SANTA LLÚCIA DE CANYELLES
3 I 4 DE DESEMBRE DE 2022
OBJECTE, ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
1. La Fira de Sta. Llúcia té per objecte la promoció econòmica i turística del
municipi de Canyelles, mitjançant:
-

l’exhibició, promoció i oferta de productes relacionats amb el Nadal
tradicional, principalment els d’elaboració artesanal.
l’exhibició, promoció i oferta de productes de gastronomia tradicional i
popular.
l’exhibició, promoció i oferta de productes d’artesania.
la promoció i oferta de la gastronomia dels restaurants i establiments
locals.
oferir oportunitats econòmiques a les entitats culturals, associatives i
similars
del municipi mitjançant la possibilitat de muntar serveis de bar o de venda
de productes manufacturats.
ser un espai d’informació i promoció d’entitats benèfiques, de protecció
dels animals i de similars finalitats. Principalment col·laboració Social.
serveis lúdics i complementaris diversos.

2. La Fira de Santa Llúcia, en endavant la Fira, l'organitza i gestiona
l’Ajuntament de Canyelles, Àrea de Promoció Econòmica, amb la col·laboració
del Grup Dona, el Grup Savis, l’ARCAT, en endavant l’Organització amb
independència d’altres entitats associatives i culturals del municipi que s’hi
puguin anar afegint en un futur. Es considerarà Organització el personal tècnic
municipal i el de la brigada municipal.
3. L’Organització de la Fira es reserva el dret d’ampliar/reduir o modificar les
tipologies dels productes i serveis que poden participar-hi, segons tendències
econòmiques, circumstàncies del moment, necessitats detectades, oferta i
demanda de productes i/o serveis, estratègies vigents o altres motius
organitzatius i/o promocionals.
4. No s’autoritzarà la participació a la Fira de partits polítics, esglésies o
credos, entitats o associacions racistes, de promoció d’equips esportius no
locals, associacions veïnals i altres de similars, que en general
defensin/promoguin una opció política, religiosa, sexual, esportiva, de raça,
etc., concreta i que tinguin una finalitat diferent dels objectius principals de la
Fira. La Fira no és un espai de debat, captació, defensa o promoció de cap
ideologia o creença.

ÀMBIT TERRITORIAL, DATES I HORARIS D'OBERTURA AL PÚBLIC
5. A data de redacció del present Reglament l’àmbit territorial de la Fira és: la
Plaça de l’Església, carrer del Castell, plaça Francesc Mir i Pujol, carrer Major
fins al camí del Romanguer, plaça de l’Ajuntament, carrer Nou, carrer que No
passa, plaça de l’Onze de setembre, carrer Bassa d’en Llot, Rambleta del
carrer Nou, plaça del Casal, voltants de la Sala Multicultural, camí del
Romanguer fins a la cruïlla amb l Av. de Daltmar i l’Àv. del Raval fins al carrer
dels Bigons.
Aquest àmbit territorial te finalitat merament enumerativa sense cap pretensió
determinant. L’Organització podrà ampliar, reduir o canviar l’àmbit, segons les
necessitats i circumstàncies de cada edició.
6. Els dies de celebració de la Fira son el 3 i 4 de desembre de 2022.
L’Organització es reserva el dret de canviar les dates si les circumstàncies així
ho aconsellen.
7. L'horari de funcionament de la Fira serà:
Dissabte i diumenge: 9.00 h a 21 h, ininterrumpidament. L’Organització es
reserva el dret de canviar l’horari d’obertura si les circumstàncies així ho
aconsellen.
8. Les parades de la Fira hauran de romandre obertes, obligatòriament, durant
tots els dies de la fira i durant tot l’horari d’obertura.
ACTIVITATS EXISTENTS
9. Si es donés el cas que, dins l’àmbit de la Fira, hi hagués alguna activitat
existent que, tot i ser exercida legalment, es trobés inclosa en les casuístiques
recollides en l’art. 4 del present Reglament, l’Ajuntament podrà ordenar-li el
seu tancament, durant els dies i horaris de funcionament de la Fira.

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ
10. Poden participar a la Fira els expositors que ho desitgin d'acord amb
aquesta normativa, la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires i el
Decret 144/1995, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'activitats firals o altra legislació que els substitueixi, que acompleixin els
requisits
d’aquest Reglament i tenint en compte el que s’especifica
seguidament:
11. Podran ser titulars de les parades les persones físiques o jurídiques amb
plena capacitat jurídica. En el cas de persones físiques o jurídiques
comunitàries i no comunitàries estrangeres, hauran de justificar degudament
que estan en possessió dels corresponents permisos exigits per la normativa
vigent per tal d’acreditar que es troben facultats per a l’exercici del comerç no
sedentari.
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12. Aquestes llicències tenen el caràcter de personals i intransmissibles, donat
que s’atorguen tenint en compte el compliment dels requisits particulars
establerts en aquest Reglament. Les parades hauran de ser ocupades
personalment pel titular de la llicència municipal i/o persones expressament
autoritzades en la mateixa, obligació que quedarà eximida només per
vacances, malaltia o raó de força major acreditada.
13. La sol·licitud de participació a la Fira s'ha de formular per escrit, amb totes
les dades i en lletra d’impremta, amb el model que faciliti l'Organització i
disponible a la web www.canyelles.cat. Aquest formulari estarà disponible a
partir del 10 de juny, un cop complimentat s'haurà d'adreçar a l’OAC de
l'Ajuntament de Canyelles (firadesantallucia@canyelles.cat), fins al dia 30 de
setembre de 2022. La sol·licitud haurà d'estar signada pel titular de l'activitat
econòmica/establiment o persona degudament apoderada.
14. Amb la sol·licitud és obligatori d’adjuntar una fotografia de la parada.
15. La sol·licitud, signada i segellada implica que la persona signant coneix i
accepta, íntegrament, les condicions que s’assenyalen en aquest Reglament.
16. L'Organització de la Fira té facultat per acceptar o desestimar les
sol·licituds de participació presentades, si es valora que no s'adapten als
objectius de la Fira o per controlar i afavorir la diversificació de l’oferta de
determinats productes i/o serveis, falta d’espai, perquè es troben incloses en
els supòsits recollits a l’Art. 4 o qualsevol altre criteri organitzatiu, sense que
aquest fet comporti la necessitat de justificar la no admissió.
17. La no admissió de sol·licituds invalida qualsevol indemnització en concepte
de danys i perjudicis. No obstant, el paradista tindrà dret a la devolució de
l'import satisfet en concepte de taxes per la participació en la Fira, si és el cas.
18. Mitjançant Resolució de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament es
portarà a terme la concessió de la llicència d’ocupació de via pública
corresponent a cadascuna de les parades acceptades.
Sens perjudici del que disposen altres articles del present Reglament, les
llicències s’extingiran:
a) Per renúncia expressa i escrita del titular.
b) Per la manca d’assistència, sense justificar per escrit, al lloc de venda
durant la Fira.
c) Per mort, jubilació o cessació del negoci del titular de la llicència.
d) Per falta de pagament de la taxa o preu públic.
e) Per infracció molt greu.
f) Per causa sobrevinguda d’interès públic.
g) Per finalització de la Fira.
19. L'Organització confirmarà, individualment, l’admissió de les sol·licituds
acceptades pels mitjans que consideri adients.
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20. En cas que una persona interessada vulgui renunciar a participar a la Fira,
ho haurà de notificar per escrit, com a mínim, 15 dies abans del seu inici. En
aquest cas l'organització retornarà el 50% de l'import satisfet en concepte de
taxes pagades. Si la renúncia es produeix més tard de la data anunciada, o no
és notificada en la forma expressada, suposarà la pèrdua del dret a recuperar
qualsevol reintegrament.
21. Els expositors que no facin efectiu el pagament previ de la taxa de
participació aplicable, no podran participar a la Fira. A més, no es tindrà en
consideració la seva sol·licitud en la seva següent edició.
22. Confirmada la participació, NO ABANS, automàticament caldrà ingressar al
compte de l’Ajuntament l’import corresponent segons l’opció escollida.
Enguany, l’Ajuntament ha optat per fer una fira sostenible
Fins a 2 m lineals:
50,00 €
Fins a 3 m lineals:
80,00 €
Fins a 4 m lineals: 100,00 €
Fins a 5 m lineals: 150,00 €
Fins a 5 -6 m lineals: 200,00 €
Fins a 9 m lineals: 300,00 €
ESTANDS DE FUSTA
Prèvia demanda i acceptació, l’Ajuntament proporcionarà estands de fusta, si
s’escau, amb el corresponent muntatge i desmuntatge. L’estand inclou quadre
elèctric i il·luminació. El tancament de l’estand és amb ràfia. Cada titular es
farà càrrec del mobiliari necessari per a l’exposició dels seus productes.
El cost del lloguer de l’estand es:
3 x 2: 250,00 €,
6 x 2: 500,00 €
9 x 2: 750,00 €
INCLOU LA TAXA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA.
El model proporcionat és el de la fotografia:

Bonificacions:

Si

es

tracta
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d’entitats sense ànim de lucre es podrà bonificar segons les ordenances
municipals.
El número de compte on s’ha d’efectuar l’ingrés és, a l’entitat BBVA,
ES
I el concepte ha de ser FIRA SANTA LLUCIA – NOM DE L’EMPRESA
PARADES
23. L’Organització podrà regular i fins i tot estandarditzar les característiques
que han de tenir les parades a fi de millorar la imatge i homogeneïtat de la
Fira. L’Organització té la potestat de denegar la participació d’alguna parada a
la Fira, per motiu d’imatge i característiques.
Totes les parades hauran d’estar degudament guarnides amb motius
Nadalencs. En el supòsit de no fer-ho quedaran excloses per l’any vinent.
24. Les dimensions mínimes, per a tot tipus de parades, serà de dos metres de
llarg i amplada màxima tres metres. Les dimensions màximes seran les que
corresponguin per les pròpies limitacions de l’espai disponible, amb un màxim
orientatiu de 9 metres.
ADJUDICACIÓ DELS ESPAIS
25. L’Organització de la Fira és qui situa les parades en l’espai disponible,
segons els criteris estratègics i organitzatius que consideri adients.
26. Cap canvi d’ubicació de les parades que l’Organització de la Fira decideixi,
no donarà lloc a cap compensació a la seva persona titular. L’informe proposta
dels Serveis de Promoció Econòmica de l’Ajuntament inclourà la proposta de
situació de cada parada.
27. L’Organització de la Fira comunicarà a l’interessat l'emplaçament i el
número de parada. Cada parada es muntarà, exactament, al lloc adjudicat i
indicat per l’organització no essent admissible fer intercanvis de lloc entre
parades, sense el consentiment previ de l’Organització.
28. La reserva de l’espai per a les parades no tindrà caràcter definitiu fins que
no s'hagi abonat el pagament de les taxes corresponents. La presència
d’incompliments o d’incidents disciplinaris, pot ser tingut en compte, en
pròximes edicions de la Fira, a l’hora d'adjudicació d'espais.
29. Les parades hauran de ser ateses pels seus titulars i es prohibeix la cessió
o el sotsarrendament de parades sense el consentiment previ de l'Organització
de la Fira.
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LLUM I FORÇA
30. La disponibilitat de llum i força per a les parades de la Fira serà
responsabilitat de l’Organització mitjançant la possibilitat de connexió, als
quadres instal·lats a l’efecte. A l’imprès de sol·licitud de participació a la Fira,
cada paradista, hi haurà de fer constar la potència elèctrica que necessita pel
correcte funcionament de la seva parada.
31. D’entrada, l’Organització posa a disposició 300 W a 230 V per a cada
parada estàndard i per a connexió exclusiva de la seva il·luminació. Les
parades que tinguin necessitats especials – planxes, forns, etc., ho hauran de
fer constar, específicament, al document de sol·licitud de participació a la Fira.
En aquests supòsits s’hauran de pagar els suplements següents segons la
potència demanada:
Més de 300 W i fins a 2000 W – 150 €
Més de 2000 W i fins a un màxim de 3500 W - 500 €
32. Les necessitats especials de potència elèctrica quedaran condicionades a
les disponibilitats energètiques generals de la Fira i a la prèvia aprovació de
l’Organització, sense que calgui fer-ne cap justificació formal concreta.
33. La il·luminació de cada parada anirà a càrrec de cada paradista que haurà
de portar els punts de llum, preferiblement Leds i els allargadors necessaris
per endollar-ho tot al únic punt de connexió que tindrà a disposició.
.
34. L’Organització farà el possible per oferir, a cada parada, la potència que
necessiti i que hagi fet constar a la seva inscripció però, en cas que, pels
motius que sigui, no fos possible, serà responsabilitat dels paradistes portar un
grup electrogen propi. Aquest grup haurà de ser insonoritzat. La necessitat del
generador serà comunicada als paradistes amb suficient antelació per part de
l’Organització.
35. Les instal·lacions elèctriques interiors de les parades, entenen com a tal la
que hi hagi entre el punt de connexió al quadres instal·lats i els punts o
elements de consum de llum i força, seran responsabilitat exclusiva dels
paradistes. L’Organització de la Fira, serà responsable de la infraestructura
elèctrica general de la Fira, fins al punt de connexió de la instal·lació interior de
cada parada.
NO ESTÀ PERMES POSAR ESTUFES ELÈCTRIQUES.
MUNTATGE
36. Cada paradista de la Fira haurà de muntar la seva parada, inclosa la
il·luminació, si s’escau, corresponent. Totes les operacions de carrega,
descarrega i muntatge es duran a terme dins dels horaris estipulats i sempre,
procurant fer el mínim soroll possible.
37. El muntatge de parades serà el següent:
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Preferiblement el divendres 2 de desembre de 15 a 21 hores, exceptuant les
parades ubicades al Carrer Romanguer, que serà a partir de les 17.30 hores.
El dissabte 3 de desembre, de les 5 a les 7 hores.
Aquella parada que no s’hagi presentat a les 7 hores del dissabte 3 desembre,
quedarà exclosa i perdrà tot el dret a reclamar la devolució de la taxa.
38. Pel muntatge de les parades no es por clavar cap element al terra, ni
clavar, recolzar o lligar cap element de la parada en l’arbrat o en qualsevol
tipus de mobiliari urbà.
39. Per garantir una bona convivència entre la Fira i el veïnat resident al seu
àmbit territorial, les parades se situaran de manera que quedi garantida
l’entrada i sortida dels habitatges i/o locals comercials. Així mateix, les parades
evitaran posar elements que sobresurtin - veles, marquesines, caixes,
productes, cartells, etc. - en els carrers o recorreguts on no quedi, com a
mínim, un pas lliure de 2 .00 m.
40. L’Organització, per qüestió de seguretat, per garantir la millor circulació de
visitants possible o qualsevol altra motiu d’interès públic, podrà ordenar el
desmuntatge i retirada d’algun element d’alguna parada que privi o dificulti el
pas de les persones usuàries de la Fira o dels vehicles d’emergència i/o que
incompleixi les indicacions de l’article anterior.
41. La sonorització ambiental de la Fira serà potestat i a càrrec de
l'Organització. No es permetrà que cap paradista faci propaganda acústica o
posi música que pugui molestar la resta de participants o interferir amb la
megafonia general de la Fira.
42. Els paradistes no podran exhibir, a la seva parada, productes diferents dels
que va indicar en la seva sol·licitud i que va ser acceptada per l'Organització
de la Fira.
43. L’Organització té la potestat de prohibir o fer enretirar, si és el cas,
qualsevol producte d’una parada que, per la seva naturalesa, pugui molestar,
resultar ofensiu, ser perillós o insalubre, fer mala olor, ser inadequat, deteriorar
la imatges de la Fira, que estigui afectat per l’Art. 4 o altres motius similars.
Cas que la persona titular de la parada s’hi negui, l’Organització podrà
ordenar-li que desmunti i se’n vagi de la Fira, fent intervenir, si cal, la força
pública i sense que aquest fet comporti cap dret ni indemnització pel paradista.
DESMUNTATGE
44. El desmuntatge de les parades no es podrà iniciar fins que s’hagi acabat
l’últim dia de Fira o sigui fins tocades les 21.00 h del segon dia. Si algun dia
l’Organització decideix canviar la durada o l’horari de la Fira, aquest article
s’adaptarà automàticament, a la nova durada i horari, aplicant el mateix criteri.
Totes les parades hauran d'estar desmuntades i enretirades de la via pública,
7

com a molt tard, a la 1.00 hores de la mateixa nit, si no és que l’Organització
ha autoritzat altra cosa, i sempre respectant el descans dels veïns.
VIGILÀNCIA
45. La Fira disposarà d'un servei de vigilància nocturn, durant la nit que hi ha
entre els dos dies que dura. Malgrat això l'Organització no es fa responsable
pels danys que puguin sofrir les parades, vehicles i els productes exposats,
tant pel que fa al deteriorament com a possibles robatoris. L’Organització resta
eximida de qualsevol risc que puguin córrer les persones relacionades amb les
parades, així com les seves instal·lacions i productes exposats a la Fira.
46. L'Ajuntament té contractada una pòlissa d'assegurança que cobreix la
responsabilitat civil per accidents i danys causats a tercers durant la Fira.
47. Els paradistes hauran de tenir cura de la vigilància de les seves parades
durant les hores d’obertura de la Fira. Serà responsabilitat exclusiva seva tenir
subscrita assegurança per robatori, incendi i/o espoliació del contingut de la
parada.
MEDI AMBIENT
48. La Fira disposarà dels contenidors, bujols, papereres, etc. que calgui per
tal que el públic en general i els paradistes puguin gestionar correctament els
residus resultants de la seva activitat.
49. Un cop tancada la Fira, els paradistes hauran de deixar el seu entorn
immediat totalment lliure de residus i brossa, especialment un cop desmuntada
la parada al finalitzar la Fira. El compliment d’aquesta obligació es sotmet al
control de l’Organització, que podrà portar a terme l’execució subsidiària
d’aquests treballs, amb càrrec als titulars de les parades mitjançant el
corresponent rebut addicional,amb independència que l’actuació pugui ser
objecte de sanció, si s’escau
CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES
50. Els paradistes queden obligats a autoritzar el lliure accés de personal de
l’Organització de la Fira a les seves parades per tal que puguin fer les
comprovacions que correspongui, així com a acceptar el pas i la servitud de
les infraestructures i instal·lacions de condicionament general de la Fira per les
seves parades, si es dona el cas.
51. Queda prohibida la presència de menors sols, no acompanyats per adults,
per atenció al públic a les parades.
52. Aquelles parades que, per les seves característiques, ofereixin al públic
visitant de la Fira begudes alcohòliques, tenen l'obligació de fer constar en
forma de rètol o altra forma de senyalització perfectament visible, la prohibició
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de subministrament o venda de begudes alcohòliques als menors de divuit
anys.
53. Els paradistes hauran d’atendre al públic en general i de prestar el servei
que ofereixin amb la màxima correcció i sense cap tipus de discriminació cap a
ningú, excepte pels motius legalment establerts en l’aplicació del dret
d’admissió.
54. El personal de les parades que ofereixin productes alimentaris haurà de
complir les prescripcions higienicosanitàries que assenyala en la legislació
vigent.
55. S’hauran de col·locar a la vista del públic els preus dels articles que es
venen, de manera que siguin fàcilment visibles i entenedors.
56. Els paradistes han de tenir a disposició dels consumidors fulls de
reclamació/denúncia.
57. Els paradistes s’hauran de responsabilitzar dels danys a tercers que
puguin ocasionar amb ocasió de la seva participació a la fira.
58. En cap cas l'Ajuntament i/o l’Organització tindrà responsabilitat subsidiària
en els casos de mal servei, males condicions dels aliments, danys a tercers,
etc.
59. Si per causes de força major, no imputables a l’Organització, no es pogués
celebrar la Fira, es retornarien les taxes i/o preus públics pagats pels
paradistes però, l’Organització no es farà responsable dels danys i perjudicis
que se'n puguin derivar.
60. L'Ajuntament podrà modificar o complementar aquest Reglament sempre
que ho consideri oportú, prèvia tramitació escaient.

RÈGIM DE RESPONSABILITATS
Infraccions
61. Tot incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament
constitueix una falta que podrà ser objecte de sanció, segons s’especificarà
seguidament.
Els incompliments podran ser qualificats com a faltes lleus, greus o molt greus:
a) Faltes lleus. Es consideren faltes lleus:
1. L’ incompliment de l’horari de venda al públic.
2. La utilització o circulació de vehicles dins de la fira o mercat fora de l’horari
establert, o el pas per accessos no autoritzats.
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3. No tenir a la parada, a disposició de l’Organització, la llicència municipal i el
justificant del pagament de la taxa corresponent.
4. Les discussions o altercats que no produeixin escàndol amb altres
paradistes o amb el públic.
5. L’incompliment de les normes del present Reglament no qualificades com a
faltes greus o molt greus.
b) Faltes greus. Es consideren faltes greus:
1. La reincidència en infraccions considerades lleus, dóna lloc a què siguin
considerades greus.
2. L’incompliment del deure de neteja de l’entorn immediat de la parada, ja
sigui durant la Fira com a la finalització de la mateixa.
3. La venda practicada sense reunir els requisits sanitaris establerts per la
legislació vigent.
4. La venda practicada en parades amb la llicència corresponent però per
persones no autoritzades degudament.
5. Tota venda practicada tant fora dels perímetres i llocs autoritzats o fora
d’horaris de la Fira.
5. La venda de productes no autoritzats en la llicència.
7. Les ofenses de paraula o de fet als altres paradistes de la Fira, públic
general, així com provocar discussions i altercats que generin escàndol i
alterin l’ordre normal de la Fira.
8. El desacatament manifest de les indicacions de l’Organització.
c) Faltes molt greus. Es consideren faltes molt greus:
1. La reincidència en infraccions considerades greus, dóna lloc a què siguin
considerades molt greus.
2. El traspàs, cessió o sotsarrendament de la parada.
3. L’absència injustificada d’assistència durant, com a mínim, un dia de la Fira.
4. Causar danys importants al mobiliari urbà i/o la resta de parades.
5. Les ofenses de paraula o obra a personal de l’Organització.
6. Provocar una intoxicació alimentària degut a negligència per part del
paradista.
7. La connexió fraudulenta a xarxes elèctriques privades o municipals, de
l’empresa
subministradora o d’altres anàlogues.
62. En cas que es produeixi algun incident o falta que no estigui tipificada pel
present Reglament, serà l’Organització qui la classificarà com a falta lleu, greu
o molt greu fent servir el sentit comú i les circumstàncies que s’especificaran
més endavant per a decidir la quantia de les sancions a aplicar.
63. La prescripció de les infraccions i les sancions establertes en aquest
capítol es regirà per allò establert com a regla general a la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
10

SANCIONS
64. La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte les
circumstàncies següents:
a) L’esmena dels defectes sancionables, sempre que de l’incompliment no se
n’hagin derivat perjudicis directes a tercers.
b) El nombre de consumidors afectats.
c) La quantia del benefici il·lícit.
d) El volum de vendes.
e) La reincidència.
La imposició d’una sanció greu o molt greu donarà lloc de forma automàtica a
la pèrdua del dret d’assistir a la Fira durant els pròxims 3 anys.
65. Les infraccions lleus seran sancionades amb:
a) Advertiment per escrit.
b) Multa fins a 60 €.
Les infraccions greus seran sancionades amb:
a)Multa de 60,01 € fins a 300 € i pèrdua del dret d’assistir a la fira en les
properes 3 edicions.
Les infraccions molt greus seran sancionades amb:
a) Multa de 300,01 € fins a 3.000 € i pèrdua del dret d’assistir a la fira en les
properes edicions i pèrdua del dret d’assistir a la fira en les 3 properes
edicions.

INTERPRETACIÓ
66.- Qualsevol dubte en la interpretació d’aquest Reglament serà resolt per
l’Ajuntament de Canyelles mitjançant resolució expressa de l’organisme
competent, que podrà ser impugnada davant la jurisdicció contenciósadministrativa corresponent.
VIGÈNCIA
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.
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