
          Associació  Fira de Santa Llúcia
                     Carrer del Lledó n.11, 2º 
                          08002-Barcelona
                    www.firadesantallucia.cat
                   lafira@firadesantallucia.cat

                                             

FULL INFORMATIU                                                               9 de setembre del 2016

                                     Fira de Santa Llúcia-2016

Les dates d'enguany de la fira, són del 25 de novembre al 23 de desembre.

L'any 2014, l'Associació Fira de Santa Llúcia, va tancar un conveni de quatre anys amb 
l'Ajuntament de Barcelona, on a través d'un concurs públic, es van adjudicar les casetes 
de la fira pel període comprès entre els anys 2014 i 2017.
Tot i que en alguns sectors, van haver més propostes que espais i es va produir una llista  
d'espera per tal de cobrir les baixes en els propers anys, tenim sectors on hi ha alguna 
baixa i no hi ha llista d'espera, com el sector d'Artesania i probablement el de Verd.

La tradicional Fira de Santa Llúcia, està formada per quatre sectors ben diferenciats:
-Sector de figures i pessebres: figures, pessebres, coves, complements del paisatge 
del pessebre, llums de Nadal, boles, espelmes i decoració nadalenca per a pessebres i per 
arbres.

-Sector de verd: arbres naturals, arbres artificials; molses, cagatió, suro, ramets de la 
sort i plantes nadalenques.

-Sector d'artesania: Es considera producte artesanal aquell que està inclòs dins de la 
reglamentació publicada en el Decret 252/2000 i Ordre de desplegament de la Generalitat 
de Catalunya que regula l’activitat artesanal.

-Sector de simbombes:  Aquest sector engloba els diferents instruments musicals 
relacionats amb el Nadal.

Qualsevol mercaderia o activitat fora de les descrites en els sectors anteriors, 
com l'alimentària o d'altres, queda exclosa de la possibilitat d'aconseguir una 
llicència de venda per a la Fira de Santa Llúcia.

A continuació trobareu tota la informació pel que fa  al calendari de terminis de 
presentació de sol.liciituds o propostes per la fira d'enguany (en cas que haguem d'afegir 
alguna modificació, la trobareu a la nostra web), així com la documentació i fotografies 
que heu de presentar per l'adjudicació de llicències de venda a la fira. 

A partir del dia 19 de setembre, tant a la web de la fira: www.firadesantallucia.cat (punxar 
a “racó del firaire”, a la part de dalt a la dreta), com al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de 
Barcelona, i a la seva web: www.bcn.cat , també trobareu tota la informació. 
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-El termini de temps per a la presentació de sol.licituds o propostes, serà del dia 19 al 30 
de setembre del 2016, (ambdós inclosos) a la Seu del Districte de Ciutat Vella al carrer 
Ramelleres, 17, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30h.

Haureu de complementar el model de sol.licitud de l'Ajuntament, afegint el sector on 
queda ubicada la vostra proposta, fins a quatre fotografies del material que voleu vendre, i 
en el cas, de que la vostra proposta sigui pel sector d'Artesania, incloure la “Carta o carnet 
d'Artesà”. (sector on és obligatori)

Serà necessari també, fer fotocòpia o escanejar la vostra proposta, i enviar-la a la seu de 
l'associació, bé per correu ordinari (Carrer dels Lledó n. 11, 2º, 08002-Barcelona), o per 
correu electrònic: lafira@firadesantallucia.cat

-El 5 d'octubre es farà el repàs de documentació

-El 7 d'octubre valoració de propostes pel Comitè d'experts.

-El 14 d'octubre publicació de la llista d'admesos pel 2016, tant al taulell d'anuncis de 
l'Ajuntament, com a www.firadesantallucia.cat i www.bcn.cat

-28 d'octubre: fi del termini de pagament de les taxes de l'associació.

-8, 9 i 10 de novembre retirada de llicències a la Seu del Districte de Ciutat Vella, on a 
més a més de complimentar la nostra documentació, es donaran totes les instruccions pel 
muntatge de la fira.

Per a més informació, fer click a “racó del firaire” a : www.firadesantallucia.cat

Per contactar amb nosaltres:

Correu: lafira@firadesantallucia.cat

Per telèfon: els dimecres de 17 a 19 h. en els números: 647 146 688 / 933 152 157

Visites: el 1er i 3er dimecres de mes de 17 a 19 h. (setembre i octubre tots els dimecres) 
al Carrer dels Lledó n. 11, 2º, 08002-Barcelona.
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