Cultura

ACCIONS PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA
A L’ESPAI PÚBLIC PER FESTA MAJOR
1. No incorporar als programes de festes de Sant Magí i Santa Tecla activitats a la via pública
generades/organitzades per bars, restaurants o empreses privades, excepte aquelles que es
considerin d’especial interès per la seva trajectòria, contingut o interès popular.

3. Pel que fa a les activitats diürnes a la via pública organitzades per entitats, associacions i
col·lectius sense ànim de lucre (carpes informatives, vermuts, actes solidaris, activitats esportives
etc) s’establiran les següents condicions i recomanacions.
a) Recomanar que la incorporació d’acompanyament musical a l’activitat aquest sigui en format
acústic i sense amplificar.
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2. Recomanar de manera general la realització d’actes de manera descentralitzada.
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b) En el cas que finalment s’opti per instal·lar un equip de so:

Tel. 977 29 61 00
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a. S’haurà de preveure que els nivells acústics respectin en tot moment les normes de convivència
i ple respecte als drets dels tercers, adoptant les mesures oportunes que facin compatible
l’actvitat amb el descans veïnal.
b. La música amplificada es podrà utilitzar durant un màxim de quatre hores

43003 TARRAGONA

•

c) estableixen els següents horaris els quals seran d’obligat compliment:
* Esmorzars:
De 8 a 12 h
* Vermuts:
De 12 a 15 h
* Dinars:
De 13 a 17 h
* Sopars:
De 20 a 24 h
* Carpes Informatives: De 10 a 20 h

Plaça de la Font, 1
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d) No es permetran activitats enllaçades/continuades en un mateix espai.

4. Pel que fa a les activitats nocturnes organitzades per entitats, associacions i col·lectius s’establiran
els següents horaris:
Vigília de dies feiners: hora màxima de finalització 24 h
Divendres, dissabtes i vigílies de festiu: hora màxima de finalització 05 h
*

Queden exemptes d’aquest horari les activitats que formen part de la seqüència ritual organitzades
per l’Ajuntament de Tarragona i/o aquelles que pel seu contingut es consideri que el interès general
pugui justificar la seva excepcionalitat.
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