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RESUM ASSEMBLEA 16 D’OCTUBRE                                     18 d’octubre del 2017 

                                     Fira de Santa Llúcia-2017 

Les dates d'enguany de la fira, són del 24 de novembre al 23 de desembre. 

Horari mínim de venda obligatori:  

Laborables: d’11:00 a 20:30 h. 

Festius i vigílies: de 10:00 a 21:30 h. 

Horari màxim: de 10:00 a 22:00 h. 

Horari retirada de vehicles: Laborables: 10:30h. i Festius i vigílies: 9:30h. 

-El 20 d’octubre: publicació de la llista d'admesos pel 2017, al “Racó del firaire” de la 
nostra web: www.firadesantallucia.cat 

-El 25 d’octubre: sorteig de trasllats i distribució dels espais buits al local de 
l’associació, Carrer dels Lledó n. 11, 2º, 08002-Barcelona. 

-Sector de figures:   a les 17:00 h. 

-Sector de verd:      a les 17:45 h. 

-Sector d’artesania: a les 18:30 h. 

-El 31 d’octubre: últim dia per fer efectiu l’import del rebut de 570€ de l’associació, 
a través d’un ingrés a finestreta o mitjançant una transferència al compte de “La 
Caixa” 

IBAN: ES20 2100 0769 6402 0012 6570 

En el cas que vulgueu 20€ de loteria de la fira, feu un segon ingrés per aquest import. 

NO OBLIDEU POSAR EL SECTOR, NÚMERO DE PARADA I NOM DEL TITULAR EN 
ELS DOS INGRESSOS. 

http://www.firadesantallucia.cat/
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-El 7, 8 i 9 de novembre: recollida de llicències a la Seu del Districte de Ciutat Vella, 
a la Plaça del Bonsuccés, n.3 de Barcelona, de 9:30 a 13:00 h. 

-El 7 de novembre: sectors de verd i simbombes. 

-El 8 de novembre: sector de figures. 

-El 9 de novembre: sector d’artesania. 

Documentació a presentar per recollir les llicències: 

-Comprovant d’ingrés del rebut de l’associació. 

-Una foto actualitzada. 

-DNI (fotocòpia) 

-Alta provisional en el cens d’empresaris o autònoms, amb data 25 de novembre. 

-Certificat negatiu de deute.(no necessiten el document, però si que estigueu al 
corrent de pagament. Sinó, no tindreu la llicència) 

Import de les taxes de l’Ajuntament: 

-Sectors de figures, artesania i simbombes: 460€ (espai de 2x1m.) 

-Sector de verd, passadís central: 575€ (espai de 2x1,50m.) 

-Sector de verd, passadís d’arbres: 920€ (espai de 2x3m.) 

-Els dies 20, 21, 22 i 23 de novembre: muntatge de les casetes de la fira. Al 
retirar les llicències a l’Ajuntament, se us donarà la informació referent als dies de 
muntatge del diferents sectors. 

Per a més informació, punxeu al “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 el número: 647 146 688 

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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