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• L’horari autoritzat és de 9 a 24 h, a l’interior i exterior
del local

• En qualsevol moment l’Ajuntament pot imposar les
condicions especifiques per a reduir la immissió
sonora a la via pública.
• L’autorització atorgada és temporal i revocable
unilateralment amb la prèvia notificació a
l’interessat davant la constatació de molèsties als
veïns afectats.

• Limitar el volum d’emissió per sota del previst a
l’acord, en cas que ho indiqui la policia o qualsevol
administració pública competent per tal d’evitar
molèsties als veïns amb la condició especial
de la justificació de la instal·lació d’un limitador
d’amplificació de so, calibrat per no superar el límit
d’immissió segons estableixi el mapa de capacitat
acústica del municipi de Castell – Platja d’Aro.
• Mantenir en tot moment les condicions
d’insonorització del local, i especialment de les
seves obertures, que constin al certificat del tècnic
competent.

• Davant l’incompliment de les condicions generals
i especifiques a que s’ha sotmès l’autorització, i
sens perjudici de la tramitació del corresponent
expedient sancionador, el personal acreditat
de l’Ajuntament pot procedir a suspendre
immediatament l’acord amb el que preveu l’article
37 de la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
• Les activitats ciutadanes en establiments
llicenciats no poden causar molèsties als veïns; és
per aquest motiu que la policia local pot ordenar
el cessament de les molèsties i en el seu cas el de
l’activitat.

• En cas de tractar-se d’actuacions en directe
mitjançant la veu humana o instruments acústics,
no s’utilitzaran altaveus ni amplificadors, i en
tot cas els instruments disposaran dels mitjans
tècnics per a no superar el límit màxim autoritzat
a la llicència.

