De 21 a 8 h

Gaudim de les nits
d’estiu a Sabadell

A l’estiu un dels problemes de convivència és el soroll, que a les
nits s’intensifica. Amb l’objectiu de procurar el descans de tot el
veïnat, us proposem un seguit de consells:

Entre les 9 del vespre i les 8 del matí

A CASA

A L’ESPAI PÚBLIC

Manteniu la televisió i la música
en un volum adequat

Procureu no cridar al carrer. A la
nit tingueu en compte que el veïnat
està descansant

Instal·leu els aparells d’aire
condicionat lluny de les zones de
descans
Eviteu fer soroll en terrasses i
balcons, especialment a la nit. Si feu
una celebració especial, aviseu els
veïns
Eviteu l’ús d’electrodomèstics,
instruments musicals, reparacions
de materials o activitat que pugui
pertorbar el descans dels altres

No escolteu música amb
dispositius portàtils de so o altaveus
pel carrer o als espais públics com
ara als parcs
En hores de descans, minimitzeu
els sorolls
És prohibit el consum de begudes
alcohòliques a la via pública, fora
dels espais reservats i autoritzats

Aquest estiu, respectem el descans veïnal

CONSELLS PER REDUIR
LES MOLÈSTIES DE SOROLL
CONSELLS PER
ALS PROPIETARIS
D’ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ I BARS

CONSELLS PER
A LA CIUTADANIA
USUÀRIA DE LES
TERRASSES

Cal respectar la superfície
autoritzada de terrassa i la seva
ubicació

L’horari d’inici de l’activitat a les
terrasses es fixa a partir de les
8 del matí

Cal respectar els horaris
Cal procurar minimitzar el soroll
en muntar i desmuntar les taules i
cadires
No acumuleu material a la vorera

L’horari màxim de tancament de
les terrasses es fixa entre les 10
del vespre i les 12 de la nit els dies
feiners i fins a la 1 de la matinada,
els divendres i les vigílies de festius
Procureu controlar el volum de veu

Intenteu llençar el vidre al seu
contenidor en horari diürn

No arrossegueu mobiliari de les
terrasses

Els titulars de les llicències han
de respectar els horaris d’inici
i acabament fixats pels serveis
tècnics municipals i han de vetllar
per la qualitat sonora del medi urbà

Fem-ho

Els titulars de les llicències són
els responsables de mantenir
l’espai afectat, les instal·lacions i
la seva zona d’influència en bones
condicions de neteja, salubritat,
seguretat i estètica
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