Condicions generals de les autoritzacions per l’ocupació de música en viu als
carrers de Calella, Llafranc i Tamariu durant la temporada d’estiu.
Objecte
Aquestes condicions generals regulen les ocupacions de música en viu als carrers de
Calella, Llafranc i Tamariu durant la temporada del 15 de juny al 15 de setembre de
cada any, amb la finalitat de regular aquestes activitats tant en la quantitat com en la
qualitat d’oferta.
Normativa
Ordenança municipal,
serveis.

article 53 sobre Venda ambulant i activitats o prestació de

Ordenança Fiscal núm. 15 sobre la Taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, article 6) 2.1 .
Tipologia de les llicències i tarifes segons ordenança fiscal 15.
- Per dies, cada dia
- * juny
-* Juliol i agost
- * Setembre

10,50,-€/dia
31,90,-€/mes
42,00,-€/mes
31,90,-€/mes

*(no es prorrateja, es cobra el mes sencer )
Temporalitat: Les llicencies s’atorgaran pel període comprès entre el 15 de juny al 15
de setembre de cada any.
Ubicacions i nombre de formacions musicals a autoritzar
S’estableixen 7 trams d’ubicació en els tres nuclis costaners.:
Calella:

1.- Plaça Port Bo
2.- Tram del carrer d’en Calau

Llafranc:
3.- Tram Plaça Promontori - Port
4.- Tram passeig Cípsela -Riera
5.-Tram del c/Francesc de Blanes
Tamariu:

6.-Tram del Passeig del Mar.
7.- carrer de la Riera tram comprès entre la cantonada c/ de la Perica
cap a mar.

En cada tram i període s’autoritzarà una sola formació musical amb un màxim de 5
membres per formació.
Horaris: Tots els dies de dilluns a diumenge de 12h a 14h i de 18h a 22:30h.
Número d’actuacions:

Les autoritzacions diàries sol·licitades es donaran, siguin les tarifes per dia o per mes,
per la formació musical tan sols en un únic nucli. A cada nucli hi ha més d’un tram
possible d’ubicació.
Es podrà tocar música 4 hores al dia amb una durada màxima de 30 minuts al mateix
punt.
Cada músic només podrà tocar un màxim de 8 actuacions al mes.
Requisits:
•

Només es podrà fer música en viu.

•

No s’autoritzaran ocupacions puntals per dia. Les autoritzacions es
consideraran mensuals amb un límit màxim de 8 actuacions per mes.

•

Es prioritzarà la no utilització d’amplificadors. En el cas que sigui imprescindible
l’ús d’amplificadors, es permet amplificació sonora amb un nivell LAeq.30s
inferior o igual a 75dB(A) a 1 metre de la font. L’alimentació ha de ser
mitjançant bateria i en cap cas es permet l’ús de generadors o la connexió a la
xarxa. El sistema d’amplificació haurà de ser validat prèviament per l’Institut de
Promoció Econòmica

•

La instal·lació per a l’actuació de música es farà de tal manera que no dificulti el
possible pas de vehicles i persones en els trams anteriorment indicats. L’Institut
de Promoció Econòmica es reserva el dret de concedir llicències d’ocupació de
via pública en les mateixes dates, a persones que ho sol·licitin nivell particular i
vinculants amb el municipi.
La llicència s’entendrà concedida sens prejudici de tercers i podrà ésser
revocada en qualsevol moment per raons d’interès públic sense dret a
indemnització.

•

En cas de mal temps, no hi haurà dret a indemnització.

•

Els músics hauran de tenir un repertori variat, per consideració a les persones
que viuen, transiten o treballen a prop dels punts d’interpretació musical i en
cap cas es podran repetir en períodes breus les mateixes peces musicals.

•

En cas d’haver-hi concerts als bars i establiments de la zona, caldrà respectar
com a prioritari les activitats programades pels diferents establiments turístics.
No ocupant la zona establerta.

•

Els infants menors d’edat només poden accedir les autoritzacions en el marc
d’una activitat educativa.

•

Els músics interessats, hauran d’acreditar formació o experiència a través de
l’aportació d’un currículum i d’una gravació. L’Institut de Promoció Econòmica
avaluarà segons el seu criteri , les gravacions aportades i la documentació
amb la finalitat de poder atorgar les diferents llicències.

•

Es retirarà la llicència en el següents casos:
• No fer efectiu el pagament de la taxa.
• No complir els horaris que es detallen a la llicència.

•
•
•

No respectar els criteris artístics establerts, o bé que les actuacions no
siguin idònies per l’entorn dels carrers.
No respectar els espais ocupats per les activitats culturals que es puguin
organitzar a la via pública.
Cedir la autorització a altres persones.

Documentació a aportar i procediment d’autorització:
Les sol·licituds i el model de fitxa tècnica es poden presentar, sempre i quan s’hagin
liquidat prèviament les taxes i adjuntant el comprovant de pagament :
•

Telemàticament a
seu.palafrugell.cat.

través

de

la

seu

electrònica

de

l’Ajuntament

Per tal de fer aquesta presentació s’ha de disposar de certificat digital. Podeu
utilitzar
l’idcat
mòbil.
Trobareu
més
informació
a
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/id-catmobil/

Quan els servei obri al públic, es podrà fer presencialment a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) a l’avinguda Josep Pla 9 .

Documentació a presentar:
• Comprovant de pagament de les taxes.
• Instància específica amb model fitxa tècnica.
• Currículum sobre l’acreditació de la formació musical
• S’ha d’aportar un enllaç el qual hi hagi una gravació al youtube.
Procediment:
Sol·licituds
L’interessat haurà de presentar-se a l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell on
es gestionarà la liquidació dels dies a actuar i es farà entrega de la instància. Una
vegada s’hagin liquidat les taxes a través de l’entitat bancària corresponent, s’haurà de
presentar la sol·licitud d’instància, juntament amb el comprovant de pagament al
registre general de l’OAC de l’Ajuntament de Palafrugell, on posteriorment s’autoritzarà
per Resolució d’alcaldia.
Les sol·licituds per la temporada d’estiu 2020, es podran presentar dintre del termini
del 16 de juny fins el 10 de setembre de 2020.
Amb la finalitat de poder garantir l’assistència, l’Institut de Promoció Econòmica de
Palafrugell, a 31 de juliol de 2020 revisarà les autoritzacions concedides i en cas de no
complir amb els requisits no s’atorgaran noves autoritzacions.
L’Institut de Promoció Econòmica, valorarà els grups en funció dels currículums i de
les peces musicals. Les autoritzacions s’aprovaran mitjançant resolució d’alcaldia,
sempre i quan s’hagin satisfet amb anterioritat les taxes.

Una vegada fet el pagament de la taxa s’haurà d’enviar una còpia del justificant a
l’adreça de correu electrònic ipep@palafrugell.cat
Acreditacions
Com a acreditació l’interessat haurà de tenir a disposició la resolució d’alcaldia i el
comprovant d’ingrés.
En el cas de no satisfer la liquidació de la taxa, s’entendrà com a revocada
l’autorització d’ocupació de la via pública.
En el cas de liquidar la taxa i no poder assistir, no es retornaran els imports ingressats
per aquests concepte.
Per poder tocar música en viu en els llocs autoritzats, s’haurà de portar com a
acreditació una còpia de la resolució d’alcaldia i del comprovant de pagament.
L’acreditació haurà de ser visible durant l’actuació.
La Policia Local podrà sol·licitar en qualsevol moment l’acreditació.
Assistència

Mínim d’assistència
El mínim d’assistència establert correspon al 65% dels dies autoritzats. En cas de no
poder acreditar el mínim d’assistència, l’Institut de Promoció Econòmica, podrà deixar
sense efecte l’autorització d’ocupació de via pública i autoritzar nous grups musicals.

Palafrugell, 5 de juny de 2020.

