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Ajuntament de 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 

Promoció Econòmica, Empresa, Comerç i Turisme 
 

Normativa Fira d’Atraccions 2015 

Festa Major La Minerva de Sant Andreu de Llavaneres 

 

Inici de muntatge: dimecres 15 de juliol 

Activitat: 17, 18, 19, 20 i 21 de juliol 

Desmuntatge i neteja: la zona haurà de quedar desallotjada com a màxim el dimecres 22 de juliol. El 
titular de cada atracció serà responsable de deixar l’espai que ha ocupat en perfecte estat de neteja. 

 

Ubicació de rulots: al terreny de l’antic camp de futbol, en la zona reservada a l’efecte (passeig Joaquim 
Matas) 

Ubicació dels camions: Polígon Industrial (camí Pla de la Torreta) 

 

Descans veïnal: Amb l’objectiu de preservar el descans veïnal i evitar queixes dels veïns afectats, 
s’estableix que durant el funcionament de les atraccions els nivells de volum de la música en cap cas 
haurà de ser altament molest per als veïns. La Policia Local podrà requerir abaixar-lo a nivells més 
tolerables. 

 

Residus: S’han ubicat uns contenidors de superfície al carrer de Can Cabot de Munt, que serà el punt on 
s’hauran de deixar les bosses producte de l’activitat de la fira.  

Us recordem que les bateries de contenidors soterrats que es troben en l’espai on s’ubiquen les parades 
de la Fira són únicament per a l’ús dels ciutadans. 

 

Horaris: 

- Divendres, dissabte i diumenge: a la 1:00 hores es reduiran els sons musicals i la 1:30 hores s’apagarà 
la música. A les 2:00 hores finalitzarà l’activitat. 

- Dilluns i dimarts: a les 23:00 hores es reduiran els sons musicals i les 23:30 hores s’apagarà la música. 
A les 00:00 hores finalitzarà l’activitat. 

 

Acampada de rulots: 

- Salubritat i higiene. S’hauran d’utilitzar els lavabos que a l’efecte disposi l’Ajuntament. No està permès 
dutxar-se a la vista dels veïns. S’han instal·lat uns contenidors de superfície a l’antic camp de futbol per a 
l’ús de les vostres rulots. 
 
- Ordre i comportament decorós. Els usuaris de les rulots i la resta de firaires hauran de mantenir un 
comportament decorós amb el veïnat, congruent amb la normal convivència ciutadana. 
 
- Neteja. S’haurà de deixar l’espai habilitat en perfecte estat de neteja. Cada rulot serà responsable de 
l’espai que ocupa. 

 

La Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres vetllarà pel correcte compliment d’aquesta 
normativa. 

 

Sant Andreu de Llavaneres, juliol de 2015 


