AJUNTAMENT DE

BLANES
SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB L’ACTIVITAT DE MÚSICA EN VIU
DADES PERSONALS
Nom i cognoms

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

En representació de

DNI/NIF

Domicili (carrer, avinguda, plaça...)

Número / Pis / Porta

Població

CP

Telèfon

DADES DE L’ACTIVITAT
Tipus de música

Instruments o aparells de reproducció que s’utilitzen i nombre d’aquests

DADES DE LA ZONA D’OCUPACIÓ
Lloc o llocs i dies (1)

(1) no es pot estar més de tres dies al mateix lloc

Horari

Superficie a ocupar

Blanes, ___________ d ______________________________ de ______________
signatura

AJUNTAMENT DE BLANES
Les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Blanes per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i
per al seguiment dels tràmits, les actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament es comunicaran a altres administracions públiques
en els casos previstos legalment. Els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades de caràcter personal es podran exercir mitjançat escrit
adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.cat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR / REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
(a formalitzar per l’administració)
En relació amb la sol·licitud formulada, cal aportar els següents documents, sense perjudici de les comprovacions i
inspeccions que amb posterioritat puguin efectuar els òrgans administratius competents:


___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

De conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú pera a les
Administracions Públiques, disposeu d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquest escrit, per presentar la documentació indicada; si no ho feu en aquest termini, es considerarà que
desistiu de la vostra petició i s’ordenarà arxivar-la.
Blanes, ____________________
Oficina de l’AMIC

He rebut,
(data i signatura)

CONDICIONS D’OCUPACIÓ PER MÚSICA EN VIU
S’atorgarà una sola llicència pel Passeig de Mar de Blanes i d’altra sola llicència pel Passeig de la Marina,
durant els mesos de juliol i agost.
1.










DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS SOL·LICITANTS --> (DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ 31 DE MAIG )
Instància per sol·licitar autorització i demanant el lloc on es vol actuar.
Descripció dels aparells i potència.
Tipus de música a efectuar.
Ocupació total en superfície de la via pública (en metres quadrats)
Elements d’ocupació a la parada.
Documentació gràfica (fotografies)
Rebut de pòlissa en vigor o proposta de responsabilitat civil (per import de 150.000 euros)
Declaració jurada de no vendre CD o material de cap mena a la parada.
Mesos en que es vol realitzar l’ocupació (mínim 1 mes sencer i només juliol i/o agost)

2. ADJUDICACIÓ DELS LLOCS
Una vegada rebudes les peticions, l’Ajuntament resoldrà les autoritzacions un cop verificades, seleccionades en
funció de la qualitat i idoneïtat de les propostes.
3. CONDICIONS GENERALS I PER L’INFORMACIÓ ALS PETICIONARIS:
o

La música en viu es realitzarà en espais oberts i a l’aire lliure, excloses situacions com carrers estrets, o
zones o equipaments que puguin suposar una molèstia pels ciutadans

o

No es podrà romandre més de tres dies consecutius al mateix lloc, havent de desplaçar-se regularment per
altres indrets a una distància no inferior a 500 m. de l’anterior i en cap cas repetir el mateix lloc en un
període mínim de 12 dies.

o

Els nivells sonor màxims admissibles per aquest tipus d’actuacions s’estableix en 55 decibels durant el dia
i 45 decibels a partir de les 22 hores.

o

No es permetrà la venda de CD’S ni cap mena de producte.

o

Quan a les rodalies de l’àmbit d’actuació a autoritzar s’efectuï una altra activitat o espectacle a la que pugui
afectar, restarà obligat a desplaçar-se a altre situació on no interfereixi amb la seva pròpia actuació

o

L’horari autoritzat per aquest tipus d’actuacions és fins les 23 hores.
Passeig de Dintre, 29 - 17300 BLANES (Girona) * Tel. 972 379 300 - Fax 972 350 677 - Correu electrònic: ajuntament@blanes.cat

