Aquest text té caràcter merament informatiu. L'única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juny de 2001.

REGLAMENT DE LA FIRA DE LA FESTA MAJOR

Article 1. Objecte
Aquest Reglament té per objecte la regulació de tots els aspectes relacionats amb la celebració
de la Fira de la Festa Major. A aquests efectes s’entén per Fira el conjunt d’atraccions,
parades i casetes que durant el transcurs de la festa Major s’instal·len en terrenys de domini
públic municipal per a gaudi dels ciutadans i ciutadanes que hi participen.
Article 2. Àmbit territorial
La Fira s’instal·larà en l’emplaçament delimitat a aquests efectes per la Comissió de govern.
Un cop delimitat un emplaçament per a la instal·lació de la Fira, serà vigent fins un posterior
acord del mateix òrgan que el pugui modificar.
En funció dels terrenys disponibles propers al lloc de la celebració de la Fira, del trànsit de
vehicles i vianants, i de factors de salubritat i de seguretat, la Regidoria delegada en matèria
de via pública ordenarà discrecionalment la ubicació dels vehicles–habitatges dels paradistes
ambulants.
Article 3. Àmbit temporal
La Fira restarà oberta des del divendres al dimarts de Festa Major, anterior i posterior
respectivament al dilluns que hagi estat fixat com a festa local pel Ple de l’Ajuntament.
Tanmateix les corresponents llicències podran permetre l’obertura el dimarts, dimecres i/o
dijous anteriors, atès, entre altres circumstàncies, la situació en el calendari del dia 15 d’agost.
L’horari de funcionament serà:

Divendres
Dissabte
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Altres dies

Atraccions
De 17 a 24 hores
De 17 a 4 hores
De 17 a 4 hores
De 17 a 4 hores
De 17 a 1 hores
De 17 a 24 hores

Música
De 17 a 24 hores
De 17 a 1 hores
De 17 a 1 hores
De 17 a 1 hores
De 17 a 1 hores
De 17 a 24 hores

Totes les parades, atraccions i casetes hauran de romandre obertes com a mínim el dissabte,
diumenge i dilluns, llevat de casos de força major degudament justificats.
Article 4. Característiques de l’ocupació del domini públic
L’ocupació del domini públic que exerciran les atraccions, parades i casetes constitueixen un
ús comú especial, subjecte a llicència municipal. Si el nombre de sol·licitants de les llicències
és superior al nombre de les previstes s’han de respectar els principis d’objectivitat, publicitat
i concurrència.
Article 5. Nombre de llicències
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El nombre màxim de llicències que es podrà atorgar serà determinat per la Comissió de
govern atenent a les disponibilitats d’espai, la preservació del medi ambient i el respecte al
descans del veï nat. Aquest nombre màxim es referirà a cada una de les modalitats següents:
Atraccions mecàniques
Parades de fira
Casetes comercials
Casetes d’entitats ciutadanes
Article 6. Drets dels titulars de les llicències
Els titulars de les llicències d’us comú especial del domini públic durant la Festa Major
ostentaran els drets següents:
a) Ocupar el domini públic indicat a la llicència
b) Desenvolupar l’activitat pròpia de la modalitat objecte de la llicència
c) Obtenir la protecció de l’ajuntament si és pertorbat en el drets derivats de la llicència.
Article 7. Obligacions dels titulars de les llicències
Els titulars de les llicències d’us comú especial del domini públic durant la Festa Major
tindran les obligacions següents:
a) Exercir l’activitat pròpia de la modalitat objecte de la llicència, d’acord amb el que
s’estableix a l’article 3.
b) No ocupar més superfície del domini públic que l’autoritzada en la llicència atorgada.
c) Complir els horaris de tancament establerts.
d) Disposar de les autoritzacions necessàries per al desenvolupament de l’activitat pròpia de
la modalitat autoritzada.
e) Complir les instruccions i ordres, que li puguin donar l’Ajuntament o els seus funcionaris,
relatives al bon funcionament de la Fira.
f) No ultrapassar el límit acústic que els sigui fixat en la seva llicència.
g) Totes aquelles altres que li siguin imposades en la llicènc ia.
Article 8. Taxes
L’atorgament de les llicències i l’ocupació del domini públic estan subjectes al pagament de
les taxes fixades a les ordenances fiscals vigents en cada moment.
Article 9. Sol·licitud
Les persones físiques o jurídiques que vulguin ser titulars d’una llicència d’ús comú especial
per instal·lar-se a la Fira de la Festa Major, hauran de presentar la corresponent sol·licitud en
el Registre General de l’Ajuntament com a mínim amb l’antelació següent:
Atraccions i parades de fira: 2 setmanes
Casetes comercials i d’entitats ciutadanes: 1 setmana
A la sol·licitud caldrà acompanyar els documents següents:
a) Document Nacional d’Identitat de la persona que signi la sol·licitud.
b) Pòlissa de responsabilitat civil per import de 50.000.000 PTA les atraccions mecàniques i
per import de 25.000.000 PTA la resta.
c) Certificat anual de l’atracció, si s’escau, emès per tècnic competent.
d) Darrer rebut de l’Impost sobre activitats econòmiques
e) Carnet de manipulador d’aliments, si s’escau.
En el cas de persones jurídiques, que no siguin entitats ciutadanes, també caldrà aportar
l’escriptura de constitució de la societat i poder suficient de la persona física que la representi.
Article 10. Atorgament de les llicències
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L’Ajuntament atorgarà les llicències sol·licitades sempre que el nombre de les sol·licitades
sigui menor o igual al nombre màxim de les previstes. Això serà aplicable per cada una de les
modalitats.
En el supòsit que en alguna o algunes de les modalitats les llicències sol·licitades superin a les
previstes es tindran en compte els criteris de priorització següents:
a) Acord entre els sol·licitants.
b) Antiguitat.
c) Antecedents de sanció.
L’antiguitat es perdrà en el supòsit de no assistència a la Fira durant dos anys consecutius
sense causa degudament justificada.
Article 11. Infraccions
Constitueixen infraccions totes aquelles conductes contràries a les determinacions d’aquest
Reglament.
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Són infraccions lleus:
a) L’incompliment puntual de l’horari en menys de mitja hora.
b) L’excés d’ocupació del domini públic en més del 5 % de la superfície autoritzada.
Són infraccions greus:
a) Ultrapassar puntualment el límit acústic fixat en la seva llicència.
b) Pertorbar l’exercici de les activitats de la resta de persones autoritzades a la Fira
c) L’excés d’ocupació del domini públic en més d’un 25 % de la superfície autoritzada.
d) L’incompliment de l’horari que no constitueixi infracció lleu.
Són infraccions molt greus:
a) Permetre la utilització de les atraccions a persones per a les que aquelles no estan
homologades.
b) La pràctica de mesures discriminatòries.
c) La negativa a complir les ordres o instruccions que els doni l’ajuntament o els seus
funcionaris.
d) L’incompliment, més d’un dia, de l’horari de tancament.
e) Ultrapassar reiteradament el límit acústic fixat en la seva llicència.
f) L’incompliment de les mesures de seguretat en les atraccions.
Article 12. Sancions
Les infraccions lleus poden ser castigades mitjançant:
a) Multa fins a 10.000 PTA
b) Amonestació.
Les infraccions greus poden ser castigades mitjançant:
a) Multa fins a 25.000 PTA
Les infraccions molt greus poden ser castigades mitjançant:
a) Multa fins a 75.000 PTA
b) Precintat de les instal·lacions acústiques
c) Clausura de l’activitat
d) Pèrdua del dret a la llicència per raó de l’antiguitat
e) Pèrdua del dret a la llicència en l’any o en anys següents.
Les sancions que es puguin imposar, s’entenen sempre imposades sense perjudici de
l’obligació de restaurar el domini públic ocupat indegudament, abonar l’excés de domini
públic ocupat, o les mesures cautelars que s’hagin d’adoptar sumàriament.
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Article 13. Graduació de les sancions
Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte:
a) La reincidència
b) La reiteració
c) Els danys causats
Disposició Transitòria Primera
Fins que la Comissió de govern pugui decidir una altra cosa, l’emplaçament de la Fira serà al
Pla de les Pruneres a l’àmbit delimitat pels carrers Anselm Clavé, la Pau, Rambla Pompeu
Fabra i Ramon Casas.
Disposició Transitòria Segona
Fins que la Comissió de govern pugui decidir una altra cosa, el nombre màxim de llicències
que es podran atorgar anualment serà de:
60 atraccions mecàniques
25 parades de fira
25 casetes comercials
10 casetes d’entitats ciutadanes.
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