Joan Ignasi Carles Ledesma, Vicesecretari de l’Ajuntament de Blanes,
CERTIFICO
Que en la sessió Ordinària celebrada el dia 18 de gener de 2018, Junta de Govern Local ha adoptat, a
reserva de la redacció que resulti de l’aprovació de l’acta, entre d’altres, el següent acord:
ACORD Núm. 2017001171
Expedient 000102/2018. Relatiu a l'aprovació de les condicions per autoritzar la realització de música
en directe en les terrasses dels locals de restauració de la població entre els dies 15 de juny al 16 de
setembre de 2018.
Identificació de l’expedient
Expedient 000102/2018. Relatiu a l’aprovació de les condicions per autoritzar la realització de música en
directe en les terrasses dels locals de restauració de la població entre els dies 15 de juny al 16 de setembre
de 2018.
Antecedents
1.- Aquest Ajuntament disposa de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions aprovada en sessió
plenària de data 28 de març de 2012. L’article 15 punt 2 prohibeix la música en les terrasses, llavat es
disposi d’autorització expressa mitjançant la sol•licitud de l’excepcionalitat d’aquesta prohibició i aportant la
documentació necessària descrita en el mateix articulat. Literalment diu:
“Les terrasses, tant en terreny públic com privat, que generin molèsties al veïnat podran ser clausurades o
bé veure’s limitades en quant al seu horari de funcionament.
En les terrasses no està permès la col•locació d’altaveus, equips reproductors de música o qualsevol altra
element que generi soroll. Tampoc està permesa la música o actuacions en directe.
Els titulars o responsables d’aquests espais podran demanar excepcionalitat a aquesta prohibició demanant
autorització expressa. Aquesta podrà ser atorgada sempre que s’aporti la següent informació: dia/es, horari,
tipus d’instal•lació, esdeveniment pel qual es demana l’excepcionalitat, mesures correctores a adoptar. En tot
cas l’ajuntament podrà condicionar aquest ús de la terrassa imposant altres mesures i/o limitant els dies i/o
l’horari. L’atorgament d‘aquesta autorització estarà condicionada a les possibles molèsties que es puguin
generar, així com a la problemàtica social existent en la zona on es sol•licita”
2.- L’ordenança reguladora de les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors
aprovada en sessió plenària de data 30 de novembre de 2017 i amb entrada en vigor l’11 de gener de 2018,
en el seu article 4.16, es regula la instal•lació d’elements acústics i les actuacions en directe en aquests
espais.
3.- El col•lectiu de locals de restauració (bars i restaurants) ha formulat el seu desig de realitzar música en
directe en les seves respectives terrasses, amb la intenció de dinamitzar l’activitat, d’oferir un element
diferenciador i afavorir l’activitat econòmica sobretot durant el període d’estiu.
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4.- Aquest Ajuntament veu favorablement la iniciativa dels locals de restauració, cosa per la qual vol afavorir
la possibilitat de realitzar música en directe en els locals de restauració. És per això que considera situació
excepcional, amb la finalitat de que els locals de restauració amb terrassa puguin acollir-se a aquesta
excepcionalitat tal com s’indica en l’article 15 de l’ordenança de sorolls, el següent: la temporada d’estiu
(entre el 15 de juny i el 16 de setembre de 2018) atès la condició de ser Blanes municipi turístic en el qual
les activitats de restauració amb servei en terrassa són freqüents i tradició arrelada en la població.
Amb la finalitat que els locals de restauració que sol•licitin música en directe en les terrasses, acollint-se a
l’excepcionalitat promoguda per aquest Ajuntament, no generin situacions de conflicte veïnal, i per a evitar
coincidències en les actuacions musicals en locals contigus, aquest Ajuntament vol establir criteris que
permetin la realització de música en directe de manera ordenada segons unes condicions que hauran de ser
d’obligat compliment.
Durant els períodes de les temporades turístiques 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 es va aprovar amb caràcter
excepcional l'autorització per fer música en viu a les terrasses del municipi
vinculades a una activitat de bar o restauració, de conformitat amb el que estableix l'article 15.2 de
l'Ordenança reguladora de sorolls i vibracions vigent, subjectes al compliment de condicionaments.
L’experiència ha estat amb resultats satisfactoris.
5.-L’11 de gener de 2018 el tècnic d’activitats realitza proposta favorable al present acord.
Fonaments de Dret
1.-Ordenança reguladora del soroll i les vibracions aprovada en sessió plenària de data 28 de març de 2012.
2.-Ordenança reguladora de les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors
aprovada en sessió plenària de data 30 de novembre de 2017 i amb entrada en vigor l’11 de gener de 2018.
3.-L'art. 53 i 56 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i el decret núm. 2017001828 de data 1 de desembre de 2017 de constitució de
la Junta de Govern Local i assignació de competències.
La Junta de Govern Local ha adoptat el següent acord:
Primer.- Aprovar durant el període de la temporada turística comprés entre els dies 15 de juny i 16 de
setembre de 2018, amb caràcter excepcional, l'autorització per fer música en viu a les terrasses del municipi
vinculades a una activitat de bar o restauració, de conformitat amb el que estableix l'article 15.2 de
l'Ordenança reguladora de sorolls i vibracions vigent i a l’article 4.16 de l’ordenança reguladora de les
autoritzacions d’ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors; subjectes al compliment de les
condicions següents:
a) Els sol•licitants dels establiments hauran de disposar de l’autorització prèvia de l'ús de la terrassa.
b) La sol•licitud, que s'haurà de presentar en el model normalitzat al Registre General de l'Ajuntament, haurà
de fer constar les mesures correctores que es pretenen adoptar per tal de minimitzar les molèsties als veïns.
c) La música en directe solament podrà realitzar-se, com a màxim, dos dies a la setmana durant el període
establert.
d) Solament s'autoritzarà fins a les 24:00 hores en el cas que les terrasses estiguin situades a una separació
mínima de 12 metres d'habitatges. En la resta de casos, haurà de finalitzar l'actuació a les 23:00 hores.
e) Durant els dies de la Festa Major, no s'autoritzarà música en viu a les terrasses contigües a les atraccions
firals.

f) S'autoritzarà preferentment música en viu sense elements amplificadors, altaveus i instruments acústics.
En el seu defecte, l'equip haurà de ser de petit format, de baixa intensitat i potència.
g) La disposició dels músics i l'orientació de la projecció del so haurà de realitzar-se de manera que minimitzi
l’impacta acústic tant en els habitatges pròxims com en l'entorn.
h) L'Ajuntament podrà variar les condicions de les autoritzacions, modificant els dies o fer rotacions, de forma
que no hi hagin activitats amb música de forma simultània, en locals distanciats entre sí menys de 20 metres.
i) En cas de queixes veïnals justificades i degudament acreditades, es podran establir limitacions d'horari o
bé la revocació de l'autorització per incompliment de les condicions. Sens perjudici de la incoació del
corresponent expedient sancionador.
Segon.- Donar publicitat al present acord a la web municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.
I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde.
Vist i plau
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