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Francesc Colomé i Tenas
Alcalde de les Franqueses del Vallès

SOROLLS I VIBRACIONS A LA FESTA MAJOR DE CORRÓ D’AVALL
ATÈS que es considera convenient establir uns criteris que permen que la Festa Major de Corró d’Avall es pugui 
desenvolupar amb normalitat i que afec el menys possible Al descans del veïnat i a l’ordre públic.  
DISPOSO   que s’adopn les següents mesures: 
Primer.- AUTORITZO el programa de la Festa Major de Corró d’Avall 2022, que se celebrarà els dies 15, 16, 17 i 18 
de setembre de 2022. Tot això sens perjudici que totes les acvitats 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 aullicència o autorització.
Segon.- ESTABLEIXO que les acvitats programades durant la Festa Major de Corró d’Avall 2022, hauran de finalitzar 
a les hores següents:
 -Les acvitats iniciades el dijous dia 15/09/2022 hauran de finalitzar abans de les 1 h del dia 16/09/2022 .
 -Les acvitats iniciades el divendres dia 16/09/2022 hauran de finalitzar abans de les 4 h del dia 17/09/2022.
 -Les acvitats iniciades el dissabte dia 17/09/2022 hauran de finalitzar abans de les 4 h del dia 18/09/2022.
 -Les acvitats iniciades el diumenge dia 18/09/2022 hauran de finalitzar abans de les 0 h del dia 19/09/2022.
TTercer.- AUTORITZO els horaris que podran realitzar les atraccions i parades de la fira així com l’ús de megafonia 
i de la música:
 -Acvitats del dijous 15/09/2022, des de les 18 fins les 23 h del dia 5/09/2022. Ús de música i megafonia des de les 18 fins les 21 h 
 del dia 15/09/2022, amb un màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana  més exposada.
 -Acvitats del divendres 16/09/2022, des de les 18  fins les 0 h del dia 17/09/2022. Ús de música i megafonia des de les 18 fins les 23 h 
 del dia 16/09/2022, amb un màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana  més exposada.
  -Acvitats del dissabte 17/09/2022, des de les 18 fins les 0 h del dia 18/09/2022. Ús de música i megafonia des de les 18 fins les 23 h 
 del dia 17/09/2022, amb un màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana  més exposada.
 -Acvitats del diumenge 18/09/2022, des de les 18 fins les 23 h del dia 18/09/2022. Ús de música i megafonia des de les 18 fins les 21 
 del dia 18/09/2022, amb un màxim de 80 dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana  més exposada.
Quart.- AUTORITZO als bars i restaurants ubicats a la ctra. de Ribes i a la pl. de l’ajuntament i que ja disposin d’ocupació 
de via pública amb taules i cadires, per a què durant els dies 15, 16, 17 i 18 de setembre de 2022 puguin ampliar 
ll’ocupació en un 100% sobre la supercie que ja nguin autoritzada, amb els horaris següents:
 - Dijous 15/09/2022 fins a la 3 h del dia 16/09/2022, divendres 16/09/2022 fins a la 3.30 h del dia 17/09/2022,  dissabte 17/09/2022 
 fins a les 3.30 h del dia 18/09/2022, diumenge 18/09/2022 fins a les 2.30 h del dia 19/09/2022.

Així ho faig públic per coneixement general i compliment.


