Mesura de govern – Plenari 16/3/2017
Criteris per a la realització d’activitats a la via pública

MESURA DE GOVERN

CRITERIS PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A
LA VIA PÚBLICA

Plenari del 16 de març de 2017

Mesura de govern – Plenari 16/3/2017
Criteris per a la realització d’activitats a la via pública

ÍNDEX
1.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS ...........................................................................................3

2.

OBJECTIUS DE LA MESURA ....................................................................................5

3.

TIPOLOGIA D’ACTIVITATS........................................................................................6

4.

CRITERIS PER A AUTORITZAR I DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS ................6
4.1 Criteris de valoració generals .......................................................................... 6
4.2 Criteris administratius generals ....................................................................... 8
4.3 Criteris per a les activitats socials, lúdiques, festives i religioses ................ 8
4.4 Criteris per a les activitats comercials........................................................... 12
4.4.1 Comerç al carrer ..............................................................................................12
4.4.2 Fires Comercials ..............................................................................................14
4.4.3 Inauguració i remodelació de comerços ...........................................................16
4.4.4 Actes comercials o empresarials......................................................................16
4.5 Criteris per a les expressions artístiques concertades al carrer ................. 17

5.

CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DE TAXES ............................................................18

6.

CRITERIS D’INSPECCIÓ .........................................................................................18

7.

PRINCIPALS NOVETATS DE LA MESURA DE GOVERN .......................................18

8.

CIRCUIT DE TRAMITACIÓ ......................................................................................19

Pàgina 2 de 19

Mesura de govern – Plenari 16/3/2017
Criteris per a la realització d’activitats a la via pública

1. EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com és sabut, els ajuntaments tenen la competència per a autoritzar de forma
discrecional les activitats que es duen a terme a l’espai públic. En el cas de
Barcelona, els permisos es concedeixen o rebutgen des dels districtes.
La present mesura de govern recull una sèrie de criteris sistemàtics per a concedir
o denegar permisos d’ús de la via pública al Districte de Ciutat Vella, per tal de
garantir la màxima transparència, evitar l’arbitrarietat, i harmonitzar el benestar del
veïnat i la dinamització social, cultural i comercial.
Els nostres carrers i les nostres places constitueixen un espai públic sovint saturat
d’activitats que interfereixen en la vida més comunitària donat l’interès que
desperten arreu per diferents motius. En aquest sentit cal tenir cura que la
centralitat i l’atractiu dels barris de Ciutat Vella no expulsin les activitats i la vida
veïnal.
Ciutat Vella, en tant que districte central i centre històric de Barcelona, té un gran
atractiu i simbolisme. La complexitat, trajectòria i fortalesa del seu comerç, que
constitueix a la pràctica l’eix comercial comú dels barcelonins i barcelonines, atrau
a molts veïns i veïnes de la resta de Barcelona que hi passegen en dies festius i
caps de setmana; afluència de persones que es completa amb un gran nombre de
visitants, estrangers o del país, que gaudeixen de l’oferta turística i comercial dels
nostres carrers. Alhora, els seus barris es distingeixen per la vitalitat del veïnat i
les entitats, que empren l’espai públic per dur a terme les seves activitats i
visibilitzar-se, cosa que també fan una munió d’organitzacions barcelonines i
d’àmbit català per tal de mostrar-se en l’indret en el que poden aconseguir més
impacte.
Com a conseqüència, actors tant d’àmbit de barri o districte, com de ciutat i de
país volen tenir-hi presència i demanen poder realitzar-hi activitats a la via pública.
A tall d’exemple, al districte de Ciutat Vella es van desenvolupar uns 1.000 actes a
la via pública l’any 2015, sovint concentrats en alguns espais. Aquestes activitats
van generar una despesa de més de 455.000 € en infraestructura subministrada
per l’Ajuntament de Barcelona.
En el següent gràfic assenyalem el nombre de llicències d’ús de la via pública
concedides en els carrers i les places de Ciutat Vella durant l’any 2015. Hem de
tenir present que en la majoria dels casos l’ocupació es correspon a més d’una
llicència d’ocupació de la via pública i que, per tant, es constata un ús molt
intensiu de l’espai públic tant des de la vessant comercial (vetlladors, fires, comerç
al carrer) com de la veïnal o social. Aquesta intensitat i afluència, juntament amb
la trama urbana de ciutat històrica i la densitat de població que caracteritza el
Districte, fa que l’espai públic se saturi de forma habitual i que aquesta sigui una
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de les preocupacions expressades en els òrgans de govern i participació de
manera constant.

Espais del Districte amb més demanda segons dies d’ocupació

Els tècnics i les tècniques del Districte de Ciutat Vella des de fa anys valoren totes
les peticions d’ús de la via pública en base a criteris d’oportunitat, territori, interès
general, compliment de normatives i necessitat de dinamitzar espais, entre
d’altres. Aquests criteris, en general coneguts per les entitats que fan sol·licituds
de forma habitual, són certament complexos de gestionar i alhora altament
dinàmics donat que la realitat dels usos de carrers i places es modifica
constantment.
En el moment actual ens trobem més que mai amb el repte de garantir el benestar
veïnal, continuar enfortint el moviment associatiu i cultural, i dinamitzar i donar
suport al teixit comercial, especialment el petit comerç local que es troba en una
situació complicada per la crisi econòmica i financera, l’aparició de grans
marques, multinacionals i franquícies i l’augment dels preus dels lloguers dels
locals. Tot plegat cal compaginar-ho amb aquelles activitats que no són
estrictament dels barris i per als barris de Ciutat Vella i que cal seguir acollint.
En aquest context, doncs, es fa necessari l’establiment d’uns criteris clars i
transparents per a decidir les activitats que s’autoritzen i es dóna suport; criteris
que facin possible compatibilitzar els diferents interessos implicats i facilitar la
gestió dels processos d’autorització i tramitació.
Aquesta Mesura de Govern s’ha elaborat durant mesos, i és el fruit d’un treball
intern i de múltiples converses amb els actors econòmics i socials del Districte.
Pel que fa al treball intern, ha estat coordinat entre els departaments de Serveis a
les Persones i al Territori, Llicències i Serveis Jurídics del Districte juntament amb
l’equip de Govern. Aquesta tasca no hauria estat possible sense tenir presents les
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demandes, els comentaris i les consideracions que els actors socials i econòmics
han anat fent arribar al Districte en aquests mesos, i s’han complementat amb
trobades específiques per tractar la mesura de Govern amb alguns agents
significatius, tant d’entitats veïnals, associatives i culturals com d'associacions de
comerciants.
La Mesura de Govern serà degudament publicada a la pàgina web del Districte
per tal de donar-li la màxima visibilitat i difusió, amb la voluntat que les entitats i
agrupacions que vulguin fer activitats a la via pública coneguin prèviament quins
són els criteris establerts per aquest Districte.

2. OBJECTIUS DE LA MESURA
Amb aquesta Mesura de govern, l’actual equip de Govern de Ciutat Vella pretén
consolidar la gestió acurada de les activitats que es realitzen a l’espai públic amb
dues grans línies de millora.
a) Posar a l’abast de tothom els criteris emprats per a decidir l’autorització
d’activitats, per tal de facilitar-ne la tramitació i garantir que tothom tingui les
mateixes oportunitats a l’hora de fer ús dels carrers i les places de Ciutat
Vella i conegui els protocols i els criteris que vehiculen la tramitació i
concessió dels permisos.
b) Tenint en compte les consideracions anteriors, fixar uns criteris generals
d’obligat compliment que prioritzin per una banda les activitats veïnals i
comunitàries respecte d’aquelles merament promocionals o amb interessos
econòmics; i per altra banda, les activitats de territori, és a dir, aquelles
organitzades per entitats socials, veïnals o comercials del districte.
En conseqüència, el document que es presenta a continuació recull i
diferencia entre les activitats de la via pública en funció de:
 El seu àmbit territorial:
 De barri
 De centralitat: Són de centralitat quan organitza una entitat d’abast
de ciutat, o superior, estigui domiciliada o no al Districte. A les
activitats de centralitat no se’ls hi faciliten les infraestructures,
excepte tanques i servei de neteja i/o papereres. Aquestes activitats
es valoraran tenint en compte l’interès per al territori.
 La tipologia d’activitat:
 Activitats recreatives (socials, lúdiques, religioses i artístiques)
 Activitats comercials (queden exclosos d’aquesta tipologia els
vetlladors)
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3. TIPOLOGIA D’ACTIVITATS
L’ús de la via pública és discrecional, pel que es poden autoritzar totes aquelles
activitats que no estiguin prohibides per les diferents ordenances que regulen la
via pública; sempre i quan es garanteixi la seguretat de les persones, la salubritat i
la limitació de l’impacte ambiental.
Per a major facilitat i comprensió dels criteris, presentem un nou catàleg en base
a una tipologia d’activitats més senzilla i intuïtiva:
a) Activitats socials, lúdiques, festives 1 i reunions i celebracions religioses
b) Activitats comercials o empresarials
 Comerç al carrer
 Fires comercials
 Inauguracions de comerços
 Actes comercials o empresarials
c) Expressions artístiques concertades al carrer:
 Músics de carrer
 Pintors de la Rambla
 Estàtues de la Rambla

4. CRITERIS PER A AUTORITZAR I DONAR SUPORT A LES ACTIVITATS
4.1 Criteris de valoració generals
En l’estudi de la concessió o denegació del permís i de la possible col·laboració
del Districte en la seva realització es tenen en compte els següents aspectes:

1

En aquest apartat s’hi inclouen les activitats recreatives incloses al Catàleg del Reglament
d’espectacles (D.112/2010. Articles 108 a 115: com ara concerts i espectacles musicals, dinars
populars amb pagament de tiquets o consumició, activitats incloses dins del marc d'una festa
major, espectacles i pràctica esportiva, i correfoc)(; així com altres activitats no sotmeses a aquest
Catàleg (per exemple, ballades de sardanes, cantades de corals, etc. en què NO hi ha grades ni
espectadors més enllà dels transeünts, activitats de caràcter festiu i tradicional que no inclouen
activitats regulades pel Reglament, commemoració de dates assenyalades, dinars populars i altres
activitats de caràcter reivindicatiu en què no hi ha intercanvi monetari i totes aquelles activitats
dinàmiques que no es desenvolupin en un emplaçament fixe i comportin un itinerari com ara rues,
cercaviles, o caminades).
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Respecte l’activitat:


Es valoren positivament les activitats d’interès general, com les activitats de
sensibilització sobre la salut, el medi ambient, l’habitatge, etc.



Es valora que sigui una activitat oberta a la participació lliure i sense cap
tipus de restricció prèvia.



Quan es tracta d’una activitat de participació restringida i adreçada a un
col·lectiu específic s’avaluarà la idoneïtat.



No s’autoritzaran aquelles activitats que puguin vulnerar els drets humans, la
igualtat de gènere o l'acceptació dels valors democràtics.

Respecte l’espai en el qual es demana realitzar l’activitat:


Es valora si l’espai proposat és el més adient per l’activitat, per les seves
dimensions, necessitat de dinamització, l’impacte en l’espai concret i en el
veïnat en particular, així com la situació general de l’entorn.



Si no és possible, de comú acord amb les tècniques del Districte, es
proposarà un espai i/o unes dates alternatives. En el cas que sigui possible
es dóna curs a la tramitació.

Respecte al moment i horaris en què es demana:


Es valora si les dates i la durada són possibles i es comprova la possible
coincidència amb altres actes, així com l’acumulació d’actes en un mateix
espai en poc temps.

Respecte a l’impacte acústic


Es tindrà en compte la capacitat acústica de l’espai sol·licitat així com les
queixes interposades motivades pel soroll a l’espai públic.

Respecte a la urgència


Excepcionalment, es podrà valorar la urgència de la tramitació per part de
l’administració, tot i existir uns procediments estandaritzats.
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4.2 Criteris administratius generals
Les persones o entitats que fan peticions de llicències per actes a la via pública
han d’estar lliures de deutes amb la Hisenda municipal. També els participants a
fires amb llicència individual han de complir aquest criteri. En el cas que en el
moment de comprovació es detecti l’existència de deutes, es comunicarà a
l’interessat o interessada per tal que en el període que s’estableixi pugui fer la
liquidació corresponent. En el cas que no ho solucioni es denegarà la llicència. En
conseqüència, en les fires amb molta participació serà necessari rebre la petició
de llicència amb temps suficient per poder avisar i solucionar el tema.
Tal i com recullen els protocols FE01 (per a activitats amb menys de 1000
participants) i FE02 (per a activitats amb menys de 1000 participants), totes les
activitats s’han de sol·licitar amb un mes d’antelació. En el supòsit que sol·licitada
la llicència l’interessat/a no hagi rebut resposta s’ha d’entendre denegada.
De forma excepcional es podran tramitar peticions d’activitats de suport per a
situacions de força major (com ara catàstrofes naturals, atemptats i/o accidents de
gran magnitud del territori i dels països d’origen dels veïns i les veïnes del
districte, entre d’altres situacions en què la previsió no és possible). Degut a
l’excepcionalitat d’aquestes circumstàncies, però, no es podrà garantir la
concessió de suport en infraestructures.
4.3 Criteris per a les activitats socials, lúdiques, festives i religioses
En aquest punt ens referim a les sol·licituds d’activitats de caràcter lúdic, festiu,
cultural, religiós, reivindicatiu, esportiu de sensibilització o d’altre caire, sempre
que es realitzin sense ànim de lucre i són desenvolupades per entitats que tenen
com a àmbit d’actuació un o més barris del Districte.
En principi aquestes activitats es consideren d’interès perquè col·laboren a la
dinamització dels barris. Per aquest motiu, les tècniques de la Direcció de Serveis
a les Persones i al Territori donen assistència a les persones i entitats
organitzadores dels actes, facilitant i col·laborant en la tramitació i realització de
l’activitat, tenint en compte criteris de benefici social i de creació i enfortiment de
vincles i xarxes comunitàries. La Direcció de Serveis al Territori i a les Persones
compta amb un pressupost anual per donar suport en l’organització dels mateixos
en aspectes logístics, tanques, tarimes, il·luminació, etcètera.
Els principis rectors de l’administració són:


Unificar sense uniformar



Particularitzar sense privilegiar
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Afavorir les activitats del barri i per al barri que facilitin l’establiment d’espais
de trobada entre veïns i veïnes i el foment de les relacions comunitàries. Han
de ser activitats que aportin un valor territorial



Racionalitzar la despesa pública

Un cop l’entitat dóna l’OK sobre la petició feta, per norma general no s’admetran
canvis sobre les infraestructures demanades originalment.
Durant el primer trimestre anualment es farà pública la despesa del districte en
infraestructures –en total i també per entitat- per tal de fer més transparent la
despesa pública en aquest concepte.
Respecte els horaris de les activitats a la via pública (*):
Festes Majors, Activitats de Calendari
Festiu i Festes de Ciutat








De dilluns a dijous fins les 23h.
Divendres i dissabte fins les 02:00
matinada.
Cada emplaçament podrà finalitzar
l’activitat a les 03:00h de la matinada
durant un dels dies de la Festa Major i
sempre que sigui en divendres,
dissabte o vigília de festiu.
Diumenge fins les 23 h.
Es respectarà un període horari de
descans entre les 14,30 i les 16,30h.
sense cap mena d’impacte acústic
produït per una font sonora.

Resta d’activitats







De dilluns a dijous: fins les 22 h.
Divendres, dissabte i diumenges: fins a les 23
hores.
La música (incloses les proves de so) no
podrà començar abans de les 11 h del matí.
En el cas que s’utilitzi amplificador hauran de
disposar de limitador homologat i precintat
per medi ambient.
No pot haver-hi música entre les 14.30 i les
16.30 h.
No es pot tenir més de 6 h seguides de
música (proves de so incloses). Si és
necessari, cal deixar una hora de descans
durant l’activitat. (**)

(*) L’horari de muntatge i de desmuntatge no estan incorporats.
(**) Hi pot haver algun tractament específic donada la singularitat de l’activitat, com per
exemple en el cas de la festa dels Coros de la Barceloneta.

Respecte a les activitats amb servei de bar:
Només s’autoritzarà servei de bar (amb o sense alimentació) a les Festes Majors,
Activitats de Calendari Festiu de les diferents comunitats que conformen el
Districte i Festes de Ciutat. Resta prohibida la venda d’alcohol a menors de 18,
alhora que cal garantir el respecte als veïns i veïnes en tots els seus àmbits, tant
en la preparació dels mateixos com durant la celebració de l’acte i amb
posterioritat. El servei de bar es podrà autoritzar en altres moments de l’any a les
Pàgina 9 de 19

Mesura de govern – Plenari 16/3/2017
Criteris per a la realització d’activitats a la via pública

entitats sense ànim de lucre del Districte, sempre i quan no sigui l’activitat
principal; es valorarà en cada cas concret la seva idoneïtat.
Així mateix, també podran disposar de barra de bar les celebració d’aniversaris
d’entitats en els següents casos: a partir dels 5 anys de la seva fundació (inclosa),
els 10, 25, 50 i 75 aniversaris, sempre que les condicions de la via pública ho
permetin i així es valori.
En compliment de les condicions de respecte pel medi ambient les activitats amb
servei de bar han de seguir les següents indicacions:


Reduir la generació de residus mitjançant l’ús de productes i envasos
reutilitzables. Queda prohibida la utilització d’ampolles i gots de vidre.



Recollir selectivament els diferents tipus de residus per al seu reciclatge
posterior.

Respecte les activitats alimentàries:
S’autoritzarà l’elaboració de menjars populars (paelles, botifarrades, calçotades i
similars) sempre que es compleixin les condicions tècniques exigides en funció de
l’espai públic on es vulgui realitzar, que les organitzin entitats sense ànim de lucre
i que l’activitat no contingui cap referència promocional d’activitats econòmiques.
Pel que fa a la venda d’aliments a la via publica, es podrà admetre la venda
sempre que formi part d’una activitat principal i es tracti de gastronomia típica, per
exemple, celebracions de dies assenyalats de comunitats establertes a la ciutat:
Dia del Pakistan, Festival de la Índia, Dia de la Independència de Filipines, o
altres festivitats tradicionals, etc.
En el cas que els productes alimentaris es cuinin a la via pública caldrà tenir
especial cura per qüestions de seguretat en el sistema de combustió emprat:
En el cas d’usar gas butà, la instal·lació ha d’estar al dia pel que fa a la seva
inspecció. En aquest sentit, cal tenir en compte que és obligatori fer-la cada 5
anys. Si s’ha superat la revisió, l’empresa enganxarà un adhesiu que n'acrediti la
data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de
revisió al propietari, que s’ha de conservar.
En el cas de foc a terra, s’ha de seguir el protocol de les activitats amb foc (model
FE04). El protocol contempla, entre d’altres condicions que:
•

No es pot fer foc en zones forestals, ni en llocs on hi hagi arbrat o
enjardinat.
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•
•
•
•
•

S’ha de garantir una zona de seguretat en relació al públic, que no
pot ser inferior als 7 metres. S’ha de delimitar amb tanques que no
tinguin arestes.
Disposar de punt d’aigua a prop i extintor.
Dipositar 25 centímetres de sorra a terra.
Previsió de pla de neteja.
Coneixement per part dels organitzadors del procediment
d’emergències (080)

Respecte les reunions i celebracions religioses
Tal i com estableix la mesura de Govern sobre la garantia del tracte igualitari a les
entitats religioses l'ús de la via pública per part de comunitats religioses quant a la
realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic 2 es sol produir amb motiu de la
celebració del culte a l'aire lliure, normalment quan es reuneix un nombre
excepcional de persones que s'apropen des de diferents territoris, o bé per
celebrar festivitats que requereixen seguir un determinat itinerari per carrers i
places.


Aquests tipus d’actes estan sotmesos a llicència, d’acord amb les condicions
de seguretat i prevenció establertes en els protocols d’esdeveniments a la
via pública. Les mesures de seguretat que s’han de garantir per a aquestes
activitats han de ser les mateixes que les establertes en els protocols per a
actes de característiques similars, independentment de quina sigui la seva
naturalesa. En cas que es denegui la sol·licitud, caldrà valorar la proposta,
per part de l’Administració, d’una data i/o un lloc o una durada o un itinerari
alternatius, segons el cas.



En el cas d’entitats que fan peticions similars cada any, convé fer una
previsió a principi d’any i pactar quines activitats es faran, a on i amb quines
condicions.



Les activitats que realitzin les entitats religioses en l’exercici del dret a reunió
(reunions o celebracions religioses obertes a la participació del conjunt de la
ciutadania) no estaran subjectes al pagament de taxes, amb la
independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent. Per a la
resta d’activitats de culte que suposin la utilització privativa de l’espai públic,
tan sols estaran exemptes del pagament de taxes aquelles associacions o

2

Podeu consultar la Mesura de Govern en aquest enllaç:
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2016/10/rel_1.pdf
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entitats sense ànim de lucre 3 que puguin acreditar la seva condició reunint
els requisits de l’article 3r de l’Ordenança Fiscal núm. 3.10.


Pel que fa als horaris, seran d’aplicació els horaris generals dels
esdeveniments a la via pública.

4.4 Criteris per a les activitats comercials
4.4.1 Comerç al carrer
S’inclouen en aquest apartat els actes de venda al carrer amb la finalitat de donar
a conèixer i visualitzar el comerç sedentari i de proximitat de Ciutat Vella i facilitar
a les associacions de comerciants i/o eixos comercials poder sortir a determinats
espais amb els seus productes per estimular i promocionar el comerç de
proximitat.
La demanda la fan les associacions de comerciants del territori. Sempre que sigui
possible, proposarà les dates exactes dels esdeveniments a principis d’any -en
cas contrari no es podrà garantir la disponibilitat de l’espai i per tant l’autorització
de l’activitat en les dates demanades. Les sol·licituds de dates periòdiques fixes
es tramitaran a la segona quinzena d’octubre sempre que sigui possible. Les
sol·licituds de dates puntuals es tramitaran amb un mínim d’un mes abans de
l’esdeveniment.
Les parades s’han d’instal·lar en la façana immediata del comerç, deixant l’espai
suficient per al pas de persones amb mobilitat reduïda, d’acord amb la normativa
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
En el cas del comerç al carrer, en ubicacions diferents a l’emplaçament dels
comerços, les mides reglamentàries de les parades seran de 2 m x 1 m.
Condicions:


Les persones titulars de la parada tenen l’obligació d’instal·lar-se entre 10:00
i 11:00 hores del matí del dia del mercat. Així mateix, la parada ha de quedar
retirada abans de les 20 hores.

3

Aquelles entitats a les que es refereix l’art 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals de mecenatge.
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Es requereix que en la sol·licitud s’informi adequadament de tots els negocis
participants, tenint sempre presents els següents percentatges de
procedència i tipologia:
 Com a mínim un 60% dels comerços participants han de ser del
Districte. No es tindran en compte negocis de venda on-line o pàgines
web amb seu fiscal al districte.
 Per tal de facilitar la realització de fires i incentivar el comerç s’admetrà
fins a un 30% de comerç d’arreu.
 Per tal de promocionar el consum responsable un 10% de les parades
s’hauran de correspondre amb entitats, col·lectius i organitzacions de
l’economia social i responsable de la ciutat.



Es valorarà l’assistència real i l’aportació d’edicions anteriors:



Poden participar tot tipus d’activitats comercials, l’únic condicionant és
disposar de llicència ambiental o d’activitats.



Els dies sol·licitats no coincidiran amb les celebracions de gran magnitud del
districte. Com, per exemple, Festes de la Mercè, Diada de St. Jordi.
Coincidint amb les Festes de Nadal es valorarà la idoneïtat depenent de la
ubicació sol·licitada.



S’haurà de disposar de l’informe favorable de Guardia Urbana.



Es revisarà el calendari, que no hi hagin programats altres esdeveniments en
la ubicació sol·licitada o obres de gran magnitud.



Poden organitzar-se fires de comerç al carrer, tant en els carrers amb
comerç consolidat com en els carrers on el comerç no està consolidat,
requereixin dinamització o on s’hi donin mals usos fins a un màxim de 12 a
l’any.



El Districte limitarà la facilitació d’infraestructures a taules i cadires



Només es podrà posar música en les mostres de Comerç al Carrer de Nadal
i Festa Major (punt 4.3. d’aquesta normativa). A la resta de Mostres de
Comerç al carrer es podrà autoritzar alguna activitat puntual de música en
viu de petit format sempre que es valori favorablement. En el cas que s’utilitzi
amplificador hauran de disposar de limitador homologat i precintat per medi
ambient.



Es valorarà positivament el desenvolupament de tasques comunitàries
complementàries a l’activitat principal de comerç al carrer.



Es paguen taxes en funció de l’ordenança fiscal vigent.
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4.4.2 Fires Comercials
Es consideren fires les següents activitats:
a) Mercat de marxants i/o periòdics: activitat comercial que es du a terme en
espais o vies de titularitat pública per un conjunt de professionals de la
venda no sedentària, mitjançant instal·lacions desmuntables o
transportables, dins dels perímetres i en els llocs degudament autoritzats i
ordenats per l’Ajuntament, de manera periòdica i preestablerta al llarg de
tot l’any, i emparada per la corresponent ordenança municipal.
b) Mostra de producte i/o serveis: mostres de productes i/o serveis
possibilitat de venda puntual per part de varis operadors.

amb

c) Mercat tradicional: Mercat esporàdic relacionat amb el calendari festiu i
amb motiu de festes i esdeveniments populars i tradicionals que
l’Ajuntament vol incentivar o recolzar especialment. S’entén per festa
tradicional la celebració recuperada, reconstruïda o de nova creació,
sempre a partir d’antecedents transmesos de generació en generació i amb
una trajectòria mínima de 25 anys de celebracions ininterrompudes, que ha
assolit caràcter referencial en la comunitat que sustenta la festa.
Les fires tradicionals que formen part del Districte de Ciutat Vella disposen de
normativa pròpia i queden excloses d’aquesta normativa general. Són les
següents:


Sant Jordi



Sant Ponç



Santa Rita



Santa Llúcia



Sant Eloi



Artesania del Portal de l’Àngel



Alimentació artesanal de la Plaça del Pi



Artesania de la Rambla



Pintors de Sant Josep Oriol



Grup Divulgatiu Català de Tradicions



Numismàtica de la Plaça Reial

L’autorització de Fires és discrecional. Com a regla general i amb motiu de la
saturació ja comentada, al Districte de Ciutat Vella no s’autoritzen fires noves. Així
mateix es revisaran els criteris i les condicions de concessió de les actuals fires
per avaluar-ne l’interès i oportunitat.
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En el cas que es valori la necessitat d’establir alguna fira nova amb l’objectiu, per
exemple, de dinamitzar determinats espais del territori, el Districte determinarà la
periodicitat, volum de parades, horaris, entre d’altres, així mateix, serà el propi
Districte el que, en el cas que les condicions canviïn, o la valoració que es faci de
la fira no sigui positiva, tindrà la potestat d’anul·lar dita fira. La fira haurà de tenir
una finalitat que sigui coherent amb el model de comerç de Barcelona.
Igualment, les fires ja existents estan subjectes a revisió si les condicions que van
donar lloc a la seva autorització han canviat.
La meritació de taxes en les fires es defineix en funció de l’ordenança fiscal
vigent.
Condicions:


El Departament de Llicències del Districte, a part de decidir les taxes segon
modalitat, comprova que cap comerciant no tingui deutes pendents amb
l’Ajuntament. Si les té, s’ha de contactar amb l’interessat i demanar-li que es
posi al corrent de pagament. Si no satisfà el deute pendent no sortiran les
seves dades al permís via pública i, en conseqüència, no podrà participar a
la fira.



En el cas de les fires, no es posa infraestructura. Es poden facilitar les
tanques i la neteja si és considera pertinent.



En el casos que tècnicament es consideri adequat, i sempre que la fira
incorpori activitat cultural del territori, pot tenir una doble tramitació: meritar
taxes i poder-la dotar d’altres infraestructures .



Les fires no poden tenir música ni servei de bar i/o venda d’aliments. En el
cas de fires que incorporin activitats culturals de caràcter territorial, es
revisarà aquest criteri cas a cas (punt 4.3. d’aquesta normativa).



El Districte elaborarà plànols de cada una de les fires existents i determinarà
d’acord amb l’espai d’ocupació el nombre de parades màximes.

L’organització de la fira actua davant de l’Ajuntament com a interlocutora directa i
en representació de tots els i les paradistes a efectes de la tramitació de la
sol·licitud de la llicència i l’organització de l’activitat.
Insistim, tanmateix, que les llicències d’ocupació de la via pública de les parades
es concedeixen i s’atorguen de forma individual.
Així mateix, l’organitzador ha de respondre del manteniment i compliment de les
condicions de seguretat, la higiene i la salubritat dels espais comuns.
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Els i les paradistes són responsables del compliment a les obligacions fiscals i als
productes que comercialitzi o exposi.
L’organització i els paradistes han de:
a) Tenir la llicència permanentment a disposició dels agents de l’autoritat i
dels serveis municipals, o altres organismes amb capacitat inspectora en
l’àmbit de la seva competència i garantir la identificació visible de cada una
de les instal·lacions i del paradista.
b) Obtenir les altres autoritzacions necessàries per a l’exercici de l’activitat.
c) No tenir deutes de naturalesa tributària local, ja que la seva existència
comportarà la denegació de la llicència.
Les parades hauran de ser homogènies entre si tant en mida com en el seu
disseny.
4.4.3 Inauguració i remodelació de comerços
L’alta densitat de la xarxa comercial de Ciutat Vella i la gran rotació de comerços
de diversos tipus requereix d’una política clara d’inauguracions i remodelacions,
determinant que no es tracta de promocions puntuals.
S’autoritzarà l’ocupació de la via pública amb els condicionants indicats en aquest
apartat quan es tracti d’inauguració de comerços (nou titular de la llicència), i en el
cas de grans remodelacions (amb llicència d’obres)
No s’autoritzaran inauguracions de temporada.
En ambdós casos s’autoritzarà la col·locació de moqueta en paral·lel a façana i
una decoració “lleugera” (planta, focus, per exemple) que no obstaculitzi en excés
els passos de vianants i garantint sempre el lliure accés a les escales de veïns.
Es consultarà amb Llicències d’Obres i d’Activitats si tenen els permisos
corresponents, fet que serà imprescindible per a l’autorització de l’activitat.
4.4.4 Actes comercials o empresarials
Es tracta de les sol·licituds d’activitats de caràcter comercial (promocions,
llançament de productes, aniversaris...) promoguts per empreses privades amb
ànim de lucre.
El Districte no autoritzarà aquest tipus d’actes i els derivarà a espais alternatius
que comptin amb instal·lacions més orientades a aquestes activitats, siguin en el
propi districte o no. L’excepció serà per aquells actes que es considerin d’interès
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pel Districte, ja sigui per l’interès de dinamització d’una zona concreta o per altres
criteris d’oportunitat.
4.5 Criteris per a les expressions artístiques concertades al carrer
Aquest apartat fa referència a tres activitats que formen part de les expressions
artístiques que tradicionalment es donen en indrets característics de Ciutat Vella i
que requereixen de criteris propis d’ús de la via pública donades les seves
característiques especials, com són el fet que són dutes a terme per persones
individuals amb habilitats i coneixements propis de l’activitat, i que formen un
col·lectiu amb diversos graus d’homogeneïtat i d’organització.
Les entitats i els veïns i veïnes dels barris de Ciutat Vella s’han caracteritzat
sempre per les seves inquietuds en els àmbits de la cultura i de l’art i els seus
carrers són i han estat històricament receptors d’activitats artístiques d’arreu que
sovint han adquirit dimensió de Ciutat. El Districte de Ciutat Vella ha anat regulant
aquestes activitats per tal d’assegurar el seu desenvolupament en les millors
condicions, tenint molta cura de mantenir l’imprescindible equilibri entre els usos
ciutadans quotidians i la presència constant i intensiva de les expressions
artístiques concertades. La presència d’aquestes activitats és una mostra evident
del dinamisme ciutadà i se situa als nostres carrers donada l’alta afluència d’un
públic potencial que pot col·laborar econòmicament amb els artistes. D’aquí que
s’han convertit en habituals en determinats espais i que siguin valorades
positivament, malgrat fer sovint un ús intensiu de l’espai públic. Concretament són
els pintors i les estàtues de la Rambla i els músics de carrer.
a) Pintors de la Rambla El Pla Especial d’ordenació de la Rambla, aprovat
definitivament al 2015, fa un reconeixement d’aquesta activitat a la Rambla
i determina la seva ordenació i ubicació a l’article 18 de la normativa així
com als plànols d’ordenació . Actualment els pintors amb llicència es
corresponen amb els que van superar el concurs de 2014 emparats per uns
criteris específics. Abordarem el procés de renovació durant el 2018.
b) Estàtues de la Rambla: El Pla Especial d’ordenació de la Rambla, aprovat
definitivament al 2015, fa un reconeixement d’aquesta activitat a la Rambla
i determina la seva ordenació i ubicació a l’article 19 de la normativa així
com als plànols d’ordenació. Estan ubicades a la Rambla de Santa Mònica i
meriten taxa. La seva normativa data de l’any 2014, i s’està en procés de
renovació. Serà aprovada en el segon trimestre de 2017.
c) Músics de carrer: S’està redactant un nou conveni per a Ciutat Vella en
coordinació amb l’ICUB.
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5. CRITERIS PER A L’APLICACIÓ DE TAXES
Les taxes es giraran a la persona titular de la llicència, i es calcularan d’acord amb
l’Ordenança Fiscal núm. 3.10, de taxes per la utilització privativa del domini públic
municipal i la prestació d’altres serveis.
En el càlcul de quota tributària, d’acord amb la Ordenança Fiscal, 3.10
a) La superfície es computa atenent el sumatori de la superfície de les
parades. No s’afegirà la superfície total de l’àrea, sempre i quan la funció
ordinària de l’espai públic quedi garantida. Si aquesta funció es limita, bé
per tractar-se d’un espai tancat, bé per ser una ocupació intensiva que
exclou qualsevol altra ús de l’espai públic, es calcularà la superfície total.
b) El temps és el de la durada de la utilització de l’espai públic per realitzar
l’activitat comercial puntual, incloent el temps destinat al muntatge i
desmuntatge de les parades i resta d’instal·lacions.

6. CRITERIS D’INSPECCIÓ
L’activitat inspectora es podrà realitzar per l’Ajuntament des del començament del
muntatge de l’activitat fins a la finalització de la mateixa.
L’activitat inspectora podrà comprovar, en tot cas, l’adequació de les instal·lacions
i els de la pròpia activitat i/o els productes de venda a la normativa i als
condicionats de la llicència, i podrà exigir els corresponents certificats de
legalització i/o solidesa dels diferents corporis autoritzats.

7. PRINCIPALS NOVETATS DE LA MESURA DE GOVERN



Ampliació dels dies anuals màxims de celebració de comerç al carrer.



Incorporació de comerciants que no siguin del Districte en el comerç al
carrer.



Incorporació del comerç i el consum responsable i sostenible en el comerç al
carrer.



Revisió de les fires existents i no incorporació de fires noves.



Incorporació de les remodelacions d’establiments comercials.



S’amplien els supòsits d’autorització de celebració de menjars populars.
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Possibilitat d’augmentar una hora la finalització d’algunes activitats de Festa
Major.



Es determinen criteris d’inspecció de les activitats i de seguretat i salubritat
en el cas de distribució d’aliments.



Homogeneïtzació d’horaris.

8. CIRCUIT DE TRAMITACIÓ
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