
 

 

 
 
 
 
 

Durant la Festa Major de Corró d’Avall, que se 
celebrarà els dies 13, 14, 15 i 16 de setembre de 
2018,  s’autoritzen les activitats incloses en el 
programa d’aquest 2018, sense prejudici que 
totes les activitats que es realitzin, atraccions i 
parades de fira, terrasses de bar, etc., hauran 
d’estar al corrent en les seves obligacions 
tributàries i hauran de disposar de la 
corresponent llicència o autorització. 
  
Les activitats programades durant la Festa Major 
de Corró d’Avall 2018, hauran de finalitzar a les 
hores següents: 
 
Dijous 13 de setembre 
Abans de les 01.00 hores del dia 14 de setembre 
de 2018 
 
Divendres dia 14 de setembre  
Abans de les 05.30 hores del dia 15 de setembre 
de 2018 
 
Dissabte dia 15 de setembre  
Abans de les 05.30 hores del dia 16 de setembre 
de 2018 
 
Diumenge dia 16 de setembre 
Abans de les 01:00 hores del dia 17 de setembre 
de 2018 
 

La megafonia de totes les atraccions i parades de 
la fira s’haurà de reduir a partir de les 23.00 
hores, i haurà de cessar completament a partir de 
les 01.00 hores.  
 
Les atraccions podran realitzar les seves activitats 
dins els horaris següents: 
 
Dijous 13 de setembre  
Fins a les 01.00 hores del dia 14 de setembre 
 
Divendres 14 de setembre  
Fins a les 02.30 hores del dia 15 de setembre 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dissabte 15 de setembre  
Fins a les 02.30 hores del dia 16 de setembre  
 
Diumenge 16 de setembre  
Fins a les 01.00 hores del dia 17 de setembre 
 
Els bars i restaurants ubicats a la carretera de 
Ribes i a la plaça de l’Ajuntament i que ja disposin 
d’ocupació de via pública amb taules i cadires 
podran ampliar l’ocupació, en un 100% sobre la 
superfície que ja tinguin autoritzada, durant els 
dies 13, 14, 15 i 16. 
 
Els establiments oberts al públic d’espectacles i 
activitats recreatives, segons el que estableixen 
els articles 4 i 7 de l’Ordre INT/358/2011, de 19 
de desembre, hauran de finalitzar l’activitat de 
bar i restauració, i tancar en els horaris següents:  
 
Dijous 13 de setembre  
Fins a les 03.30 hores del dia 14 de setembre de 
2018 
 
Divendres 14 de setembre  
Fins a les 03.30 hores del dia 15 de setembre de 
2018 
 
Dissabte 15 de setembre  
Fins a les 03.30 hores del dia 16 de setembre de 
2018 
 
Diumenge 16 de setembre 
Fins a les 03.00 hores del dia 17 de setembre de 
2018 
 
Es resol per Decret de l’Alcalde núm. 2018/2298, de 3 de 
setembre, modificat mitjançant Decret núm. 2018/2314 de 
5 de setembre. 

           
Francesc Colomé Tenas  
Alcalde de les Franqueses del Vallès 
 

Les Franqueses del Vallès, 6 de setembre de 2018  


