
 

  

 

 

  

 
NORMES PER A LA CELEBRACIÓ DE FESTA DE CARRER 2023 

 
1. Poden sol·licitar la realització de festes de carrer o d'enramades 

els veïns que s'agrupin amb aquesta finalitat. 

2. Els peticionaris poden presentar la seva sol·licitud omplint i 
enviant el formulari que hi ha al web municipal. La petició cal fer-
la abans del dia 28 d’abril de 2023. Si aquesta documentació no 

es lliura dins el termini establert en aquest punt, no es tindrà en 
compte la petició. 

3. Un cop analitzades les sol·licituds formulades, l'Ajuntament donarà 
resposta del calendari final de les Festes de Carrer 2023. 

4. La festa mai no podrà acabar més tard de les dues de la 

matinada, s'hauran d'evitar sempre els sorolls per tal de no 
molestar els veïns i els equips sonors no podran superar els 80 

db. 
5. Qualsevol instal·lació elèctrica i/o d’aparells electrònics que es 

connectin a la presa de corrent muntada pel lampista contractat 

per l’Ajuntament, haurà d’estar realitzada per alguna persona amb 
els coneixements oportuns.  

6. El responsable de la festa està obligat a assistir a qualsevol reunió 
de coordinació que se’l convoqui. En cas de no assistència, sense 
prèvia excusa raonada, el permís de celebració de la festa podrà 

quedar automàticament anul·lat. 
7. Quaranta vuit hores abans de la celebració de la festa es 

col·locarà en llocs visibles del carrer, els cartells d’afectació viària.  
8. Si es fa publicitat de la festa mitjançant cartells hi constarà 

necessàriament : 

 
Amb el suport de : 

 

 
 

9. Les dates del calendari només es podran modificar acordant-t’ho 
amb la Regidoria de Festes que comprovarà que hi hagi material 

disponible per a totes festes previstes durant el cap de setmana. 
En cas que no hi hagi acord, es podran celebrar més d’una festa el 
mateix cap de setmana però l’Ajuntament cedirà el material al 

carrer que consti com a realitzador de la festa en el calendari 
oficial. 

 
10. L’Ajuntament d’Arenys de Mar, podrà dur a terme, si ho creu 

convenient, un acte que coincideixi amb els actes d'una festa de 
carrer. 

11. La festa de carrer ha de comptar, com a mínim, amb un acte 

obert a tot el poble. 
12.La pèrdua o desperfecte del material cedit per l'Ajuntament 

s’haurà de reposar per part del peticionari. 

https://arenysdemar.cat/formulari.php?id=43591


 

  

 

 

  

13.Si es vol utilitzar pirotècnia caldrà adjuntar a la petició una 

declaració de responsabilitat. 
14. Els peticionaris no podran demanar cap subvenció, per a la 

realització d’aquesta activitat, a cap departament de l’Ajuntament 

d’Arenys de Mar. 
15.Es recomana a l’organització de les Festes de carrer a tenir 

contractada durant l’activitat una pòlissa de responsabilitat civil.  
 

Arenys de Mar, març de 2023 
 


