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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BESALÚ
EDICTE sobre aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança reguladora de la música al carrer.
El Ple en sessió ordinària de 19 de desembre de 2017 va acordar per unanimitat aprovar inicialment modificació
de l'Ordenança municipal reguladora de la música al carrer del municipi de Besalú.
En compliment del que disposa l'article 178.1.b) 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 l'article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, l'acord d'aprovació inicial, juntament amb el text
de l'Ordenança municipal reguladora de la música al carrer es sotmeten a informació pública durant un termini
de 30 dies hàbils, comptadors des de la darrera publicació del present anunci.
L'ordenança queda redactada com segueix:

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA MÚSICA AL CARRER DEL MUNICIPI DE BESALÚ

L'activitat dels músics de carrer a Besalú es desenvoluparà dins dels punts autoritzats i en els horaris i
condicions que s'estableixen en aquesta normativa. Aquests punts estaran senyalitzats i els músics podran
tocar si prèviament s'han inscrit a les oficines de l'ajuntament de Besalú. Només es podran inscriure els músics
que hagin obtingut l'acreditació per interpretar música a la vila de Besalú.
En qualsevol moment, per raons d'interès públic, l'Ajuntament podrà modificar o deixar sense efecte la present
normativa.

Acreditacions
Per interpretar música als carrers de Besalú, cal tenir l'acreditació corresponent. Els músics que estiguin
interessats en aconseguir-la podran optar-hi dirigint-se a les oficines d'atenció vilatana de l'ajuntament.
Els músics interessats en obtenir l'acreditació han de formalitzar la sol·licitud d'acreditació a les oficines de
l'ajuntament, i hauran de portar dues fotos 4 x 4, original i fotocòpia d'un document legal que l'acrediti (DNI,
Passaport...) per poder tramitar-la. L'ajuntament pot realitzar una prova musical als músics interessats per
assegurar estàndards de qualitat.
El nombre màxim d'acreditacions disponibles pot variar segons l'any però mai superaran les 10, de les quals 6
seran places habituals, 3 torns per cada punt autoritzat, i es reservaran 2 places per punt autoritzat en borsa
amb dret a torns o places vacants.
Els músics que obtinguin l'acreditació, l'han de recollir durant el termini fixat. Els que no la recullin perdran
qualsevol dret.
Les acreditacions seran anuals, numerades, personals i intransferibles.
Es crearà un grup de coordinació on hi haurà representants de l'ajuntament de Besalú i representants dels
músics acreditats.

Tipologia de punts
S'han diferenciat dos tipus de punts d'actuació per tal de minimitzar les molèsties que pugui ocasionar
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l'activitat als carrers i places del barri propers a veïns.
L'Ajuntament podrà modificar els punts, la seva ubicació i les condicions, en funció de la seva idoneïtat o dels
inconvenients que es puguin ocasionar.
1. Punt al pont vell.
2. Punt al Prat de Sant Pere.
Són punts situats al centre històric, on la proximitat dels veïns, comerços i establiments obliguen a tenir pautes
especials per aquesta activitat.
- Es permet la interpretació de tots els gèneres musicals, sempre que se seleccionin programes melòdics i
suaus.
- El so emès pels músics no podrà sobrepassar els 65 decibels.
- Són punts amb limitacions d'integrants.

Horaris i procediment d'inscripció
D'abril a setembre: de les 11h a les 21h.
D'octubre a març: de les 12h a les 19h.
La regulació d'aquests punts la gestionarà el grup de coordinació.
Per afavorir la participació equitativa i la rotació de tots els interessats s'establiran les següents normes:
- Els torns es coordinaran amb la finalitat que s'efectuïn de forma rotativa diària, combinant-los amb els
horaris del comerç local i els veïns del centre històric perquè resulti variat i eviti la monotonia. No resulta ni es
considerarà imprescindible una rotació excessiva de músics.
- Es podrà tocar diàriament, però en horaris diferents cada dia.
- Els torns seran d'entre 3 i 4 hores al dia.
- Els músics tindran a disposició una fulla de suggeriments, observacions i incidències del projecte.

Condicions per interpretar a la via pública
- Serà necessari portar l'acreditació en un lloc visible per poder tocar als punts seleccionats.
- Podrà tocar en un punt i hora determinada aquella persona que estigui inscrita i adequadament
documentada. Tanmateix els músics es podran intercanviar torns si ambdues parts estan d'acord, per a facilitar
la coordinació. En cas de conflicte, s'atendran als horaris originals.
- No estarà permès l'ús dels punts que es troben buits dins dels horaris establerts.
- Tots els integrants del grup que toquin a la via pública han d'estar adequadament acreditats. En cas contrari,
es sancionarà al conjunt del grup i la persona no acreditada.
- Els músics hauran de tenir un repertori variat, per consideració a les persones que viuen o treballen a prop
dels punts escollits i en cap cas es podran repetir en períodes breus les mateixes peces musicals.
- No es podran utilitzar instruments que per les seves característiques sonores pugui ocasionar molèsties,
especialment trompetes sense sordina, percussió amb pell de timbal ni platerets de metalls. Tampoc no es
poden utilitzar instruments desafinats o incomplets.
- No es podrà utilitzar cap tipus d'amplificació, cal que la música sigui interpretada en directe. No es pot fer ús
d'aparells elèctrics ni electrònics, ni d'elements com plataformes o escenaris.
- Els músics no poden anar acompanyats de mascotes ni animals de companyia.
- Els músics hauran de mantenir els punts d'actuació, així com els voltants, en perfectes condicions de neteja,
tant durant l'actuació musical com al finalitzar la mateixa.
- El volum de so emès no podrà superar el nivell de decibels establert en aquesta normativa.
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- Només es poden vendre CD propis de l'actuació musical del participant.
- No demanar diners amb estratègies que violentin als vianants: tocant o obstaculitzant el pas dels vianants,
fent ús de llenguatge agressiu o qualsevol altra conducta que pugui violentar o intimidar al vianant.
- Els participants de les actuacions han de respectar el contingut de l'Ordenança de civisme i convivència
vilatana de Besalú.
- Les actuacions en un punt concret se suspendran ocasionalment en el cas d'incompatibilitat amb activitats
- L'Ajuntament té la capacitat de retirar l'acreditació a aquells músics o grups que incompleixin la normativa. Si
per algun motiu les autoritats pertinents retiren un carnet aquest quedarà fora del projecte durant 1 mes i
després se li retornarà. En cas de reincidència (que les autoritats pertinents retirin per segona vegada el
carnet) el músic quedarà fora del projecte de forma definitiva.
- En casos de desobediència o desordre públic el músic serà exclòs del projecte de manera definitiva.
- En qualsevol cas, els músics hauran de seguir les indicacions del personal de l'ajuntament de Besalú i dels
agents dels Mossos d'Esquadra. Aquests podran ordenar que finalitzin l'actuació, denunciar la infracció comesa
o procedir a la retirada de l'acreditació.
- Sense acreditació, no es pot realitzar cap tipus d'actuació al carrer.
Els criteris que cal tenir en compte per interpretar música a la via pública són:
1. Respecte del pas fluït a la via pública.
2. Convivència i harmonia amb els veïns.
3. No obstaculitzar les entrades als comerços i habitatges.
4. Respectar totes les condicions establertes en aquesta normativa.

Dades de Contacte Projecte Músics al carrer
- Ajuntament de Besalú
Mail de contacte: ajuntament@besalu.cat
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9h. a 14h.
- Oficina d'Agents Municipals de Besalú
Mail de contacte: agents@besalu.cat
Horari d'atenció al músic: Dilluns de 10h. a 11h.

Infraccions i sancions
Les infraccions a les disposicions d'aquesta ordenança seran sancionades per l'alcalde o persona o òrgan en qui
delegui la potestat sancionadora, d'acord amb la legislació vigent.
Les infraccions de la present Ordenança són considerades amb caràcter general com a lleus, sens perjudici que
pugui ser d'aplicació una infracció greu o molt greu. Les sancions per a les infraccions lleus d'aquesta
Ordenança són per un import de multa de fins a 100 euros.
El procediment sancionador, règim de recursos, execució de sancions, serà el que preveu la normativa vigent.
En tot cas, serà d'aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té lloc dins dels 20
dies naturals següents a la recepció de la notificació de la denúncia, tal i com estableix la corresponent Llei
normativa.

Disposició derogatòria
Queden derogades quantes disposicions d'igual o inferior rang que contravinguin o entrin en col·lisió amb la
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present ordenança.

Disposició final
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la data
de la seva publicació íntegra al Butlletí de la Província previst a la Llei 7/1985 reguladora de les bases del
règim local i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.

Besalú, 12 de febrer de 2018

Lluís Guinó i Subirós
Alcalde

(18.043.078)
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