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REGLAMENT INTERN DEL MUSEU DEL MAR DE LLORET DE MAR 

 
 

PREÀMBUL 
 
Els museus tenen una significació especial degut a l’elevat valor del conjunt 
de béns cultural que engloben. La seva importància històrica i patrimonial 
ha estat objecte de consideració Constitucional, a través dels principis que 
recull l’article 46 de la Constitució Espanyola, on es recomana als poders 
públics que garanteixin la conservació i promoguin l’enriquiment del 
patrimoni històric, cultural i artístic, qualsevol que sigui el seu règim jurídic i 
titularitat. 
 
L’article 127.1b de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 especifica 
com a competència de la Generalitat el patrimoni històric, artístic, 
monumental, arquitectònic i científic, sense perjudici del que s’indica en el 
número 28 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució. 
Conseqüentment, a través de la Llei 17/90, de 2 de novembre, Regulació 
general dels museus. La Generalitat va establir el règim aplicable a tots els 
Museus de Catalunya, entre els que es troben els de titularitat pública, a la 
vegada que va crear un registre de Museus, i va dotar d’un paper decisiu als 
museus locals, per considerar-los potenciadors de la dinàmica cultural de 
cada localitat. 
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar va posar en funcionament el Museu del Mar 
de Lloret de Mar al maig de l’any 2007, amb la finalitat de gestionar a 
través d’aquest els fons patrimonials de la vila, activitat que ve exercitant 
d’acord amb la legislació vigent i els mandats de la Corporació.  
 
El Museu del Mar de Lloret de Mar és una unitat administrativa adscrita als 
Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Secció de Cultura, 
Unitat de Patrimoni Cultural i subjecta a la normativa general de les 
corporacions locals, per a la gestió directa del servei públic que li be 
imposat entre les que es destaquen la Llei reguladora de Bases de Règim 
local (LRBRL) 7/1985, del 2 d’abril, modificada por la 57/2003, de 16 de 
desembre, la Llei Municipal de Bases de Regim Local de Catalunya (LMRLC) 
8/1987, del 15 d’abril. En quant a la normativa especial que regula els 
museus per la Llei 17/1990, del 2 de novembre i el decret 35/1992, del 10 
de febrer, que la desenvolupa, així con la Llei 9/1993, del 30 de setembre, 
de Protecció, Conservació, Investigació i Foment del Patrimoni. També 
constitueix marc jurídic, el conveni per a la protecció dels béns culturals en 
cas de conflicte armat, firmat a la Haia el 14 de maig de 1954 i la convenció 
per a la protecció del patrimoni mundial cultural i natural, realitzada en 
París el 23 de novembre de 1972. Seran d’aplicació supletòria la Llei Estatal 
16/1985, del 25 de juny, de Regulació del Patrimoni Històric i Reial Decret 
111/86, del 10 de gener, que desenvolupa, el Decret 336/88, del 17 de 
març, pel qual es va aprovar el Reglament de patrimoni d’entitats locals de 
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Catalunya i el Reial Decret 1372/86, del 13 de juny, que aprova el 
Reglament de Béns d’Entitats Locals. 
 
 

CAPÍTOL I 
 

NATURALESA, FINALITATS I FUNCIONS 
 
 
Article 1r 
Naturalesa 
 
El Museu del Mar de Lloret de Mar és una unitat administrativa, adscrita als 
Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Secció de Cultura, 
Unitat de Patrimoni Cultural, a l’organització del qual pertany, perquè no té 
personalitat jurídica pròpia, si bé té caràcter permanent i manca d’ànim de 
lucre, dedicat al servei de la societat i del seu desenvolupament, obert al 
públic, que reuneix béns culturals mobles, els conserva, documenta, estudia 
i difon. 
 
 
Article 2n 
Inscripció 
 
El Museu del Mar de Lloret de Mar està en tràmit d’inscripció en el Registre 
de Museus de  la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 3r 
Finalitats 
 
Les finalitats del Museu del Mar de Lloret de Mar coincideixen en la seva 
part general amb les de l’Ajuntament de Lloret de Mar, perquè està al servei 
de la societat i del seu desenvolupament. No obstant això, el legislador 
autonòmic li ha dotat d’altres fins específics recollits als articles 16 i 18 de la 
Llei 9/1993, del 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, entre els 
quals amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, es troben: 
 

a) Reunir el conjunt de béns culturals de Lloret de Mar, que pel seu 
valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
etnològic, científic, tècnic, etc... mereixin una protecció i defensa 
especials per a la humanitat, de tal forma, que serveixi per a ús i 
deleit dels ciutadans, a la vegada que, són transmesos a les 
generacions futures, mitjançant la conservació i documentació dels 
mateixos. 

b) Estudiar la possible catalogació de futurs béns culturals. 
c) Exhibir i difondre el patrimoni cultural que alberguen, a la vegada que 

fomenta la cultura. 
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d) Garantir la tutoria artística de patrimoni de tercers. 
e) Col·laborar en la formació educativa de la població en edat escolar, i 

potenciar les pràctiques d’estudiants en les seves dependències. 
f) Afavorir la investigació privada i pública. 
g) Col·laborar amb d’altres museus o entitats socials i culturals més 

enllà de les fronteres municipals. 
h) Complir les formalitats que la legislació vigent imposa als museus. 
i) Qualsevol altra finalitat que el Ple de l’Ajuntament del legislador li 

encomanin en el futur. 
 
 
Article 4t 
Funcions 
 
Per al compliment de les finalitats, el Museu té encomanades les funcions de 
conservació, presentació, educació i investigació, entre de les quals a mode 
orientatiu i no limitatiu, s’enumeren les següents: 
 

a) Elaborar i promoure tasques d’estudi i investigació sobre temes 
relatius a les seves finalitats i a les característiques del patrimoni 
cultural que hostatja, tant a nivell local, com autonòmic, nacional i 
internacional. 

b) Realitzar, promoure i publicar catàlegs, col·laboracions periodístiques 
i qualsevol altre tipus de difusió, que promogui l’expansió i 
coneixement del Museu del Mar de Lloret de Mar. 

c) Custodiar el fons artístic que composa l’inventari del Museu. 
d) Oferir espais per a la participació lúdica, cultural i científica dels 

ciutadans. 
e) Desenvolupar cicles, xerrades, conferències, exposicions i cursos 

d’ensenyament especialitzat. 
f) Promoure el respecte al patrimoni cultural de la vila. 
g) Prestar assistència i assessorament als òrgans de govern de 

l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
h) Concedir especial atenció, en el desenvolupament de les seves 

funcions, a les qüestions relatives a les institucions públiques del 
nivell horitzontal o vertical, i a quantes persones físiques i/o 
jurídiques tinguin un interès en les finalitats del Museu. 

i) Proposar projectes, reglamentacions o normes internes que ajuden a 
millorar l’organització del Museu i faciliten el compliment de les 
finalitats. 

j) Impulsar convenis i acords amb altres museus. 
k) Formalitzar les donacions i dipòsits que es facin al Museu. 
l) Elaborar els programes museològics i museogràfics que, puguin 

portar-se a terme a través del Museu i amb l’aquiescència dels seus 
òrgans de govern. 

m) Tramitar l’accés a les ajudes i subvencions que sigui possible, d’acord 
amb les finalitats i naturalesa. 
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n) Fer un seguiment de les obre públiques i privades que puguin afectar 
als béns patrimonials. 

o) Mantenir actualitzat l’inventari. 
p) Efectuar les oportunes col·laboracions de la seva gestió. 
q) Evacuar quants informes, consultes i/o estudis li siguin sol·licitats 

pels òrgans de govern de l’ajuntament de Lloret de Mar o per 
qualsevol altre autoritat amb entitat per a l’exigència. 

r) Realitzar quantes funcions li siguin encomanades pels òrgans de 
govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar i aquelles que siguin 
precises per adequar-se als canvis legislatius futurs. 

 
 
Article 5è 
Òrgans de govern 
 
Són òrgans de govern del Museu els mateixos que ho són de l’Ajuntament 
de Lloret de Mar, o aquell que, en el seu moment, siguin designats pel Ple 
de l’Ajuntament. 
 
 
Article 6è 
Del personal del Museu 
 
El personal del Museu es nodrirà de la plantilla de l’Ajuntament, d’acord 
amb l’organigrama aprovat pel Ple i amb les exigències de capacitat i 
especialitat que ha de posseir qui presti els seus serveis en aquestes 
dependències.  
  
Per imperativitat legislativa haurà de nomenar-se una direcció amb les 
condicions professionals que en cada moment es determini, d’acord amb la 
normativa vigent a l’efecte. 
 
Les funcions de la Direcció, d’acord amb l’actual legislació són les que 
s’indiquen seguidament, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: 
 

a) Executar i fer que es compleixin les directrius de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar, manifestades a través dels Serveis a la Persona, Secció 
Cultura, Unitat de Patrimoni Cultural . 

b) Ser el responsable de la gestió i administració del Museu. 
c) Coordinar les diferents àrees de gestió del Museu. 
d) Vetllar per la custòdia, conservació i difusió dels Fons Patrimonial 

Moble de la vila, obtenint i organitzant els mitjans necessaris per 
portar-los a termini. 

e) Vetllar pels processos de concepció i producció d’exposicions 
temporal i permanents. 

f) Supervisar les activitats culturals, de recerca, d’atenció al públic i 
d’acolliment. 

g) Preparar i presentar els objectius de gestió. 
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h) Detectar convocatòries de subvencions d’altres administracions 
públiques que s’adaptin a les necessitats del Museu i preparar la seva 
tramitació i seguiment. 

i) Preparar projectes de patrocini i mecenatge per al sector privat 
atractius i negociar-los, si és necessari. 

j) Supervisar i, quan sigui necessari, realitzar l’avaluació de les 
activitats i del funcionament del Museu. 

k) Redactar la proposta d’avantprojecte de pressupostos del Museu. 
l) Supervisar el llibre de registre d’objectes del Fons Patrimonial de la 

vila i vetllar per la seva correcta documentació. 
m)  Proposar l’adquisició d’objectes d’interès per al fons patrimonial del 

mateix. 
n) Acceptar provisionalment les donacions, dipòsits i llegats i tramitar 

els expedients corresponents, per a l’acceptació definitiva pel Ple de 
l’Ajuntament. 

o) Estudiar i proposar procediments de col·laboració amb entitats 
culturals, públiques i privades. 

p) Impulsarà els expedients necessaris per al compliment del present 
Reglament i de la normativa vigent. 

q) Vetllar pel compliment dels horaris del museu i a més normativa que 
li afecti. 

r) Realitzar totes aquelles funcions que li siguin conferides pels òrgans 
de govern de l’Ajuntament de Lloret de Mar i aquells que a tal efecte 
li senyali la normativa. 

 
 
Article 7è 
Règim pressupostari 
 
El règim pressupostari, econòmico financer, de comptabilitat, intervenció i 
control financer, serà establert per les Bases d’execució del pressupost de 
l’exercici corresponent de l’Ajuntament de Lloret de Mar i demés 
disposicions vigents sobre aquestes matèries. 
 
 
Article 8è 
Activitats comercials i publicitàries 
 
L’Ajuntament si s’escau aprovarà els preus públics que han de regir les 
publicacions i reproduccions, i així mateix, les activitats i serveis que presti 
el Museu, garantint la qualitat, fidelitat i sentit educatiu que presideixi les 
actuacions, farà constar de forma indeleble la naturalesa de les 
reproduccions. 
 
 
Article 9è 
Accés al Museu 
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L’accés al museu s’efectuarà, d’acord amb els horaris i els preus públics que 
en el seu moment s’estableixin, els quals seran comunicats a la Generalitat, 
una vegada hagin estat aprovats pel Ple de l’Ajuntament.  
 
 
Article 10è 
Ingressos d’objectes 
 
Constituirà el fons patrimonial del Museu tots els béns culturals mobles 
propietat de l’Ajuntament de Lloret de Mar, o dipositats per altres 
institucions i particulars, siguin de caràcter històric, artístic, arqueològic, 
etnològic o industrial, constitueixen el fons patrimonial del Museu. 
 
L’instrument únic de conservació, gestió i administració del fons patrimonial 
moble de la vila és el Museu del Mar de Lloret de Mar, la responsabilitat del 
qual podrà traslladar i compartir a altres persones físiques i/o jurídiques, 
sota la protecció de la qual es trobin els objectes. 
 
El museu de Lloret de Mar acceptarà, per regla general, sempre i quan no 
comporti condicions o obligacions difícils de complir per l’Ajuntament, els 
dipòsits, llegats i donacions, que li siguin oferts i particularment allò que 
tingui una relació directa, històrica o etnològica amb municipi de Lloret de 
Mar.  
 
 
Article 11 
Donació, disposició i llegats 
 
Les donacions i llegats efectuats al Museu hauran de ser acceptats per la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament, individual o conjuntament, si bé, 
prèviament la direcció del Museu estendrà un document provisional, amb 
caràcter de rebut, per a constància del donant. 
 
Es donarà compte al Ple de l’Ajuntament d’aquells dipòsits que hagin estat 
confiats al Museu. 
 
La direcció del Museu instruirà expedient administratiu per tal de donar 
compte dels objectes adquirits des de procedències diverses que 
incrementen el fons museològic a fi de que siguin inclosos en l’inventari del 
patrimoni de béns de l’Ajuntament, comprenent els objectes obtinguts per 
recol·lecció del seu personal tècnic, o investigadors  vinculats a través de 
les tasques de recerca. 
 
 
Article 12è 
Compra 
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Les compres que hagin de realitzar-se per a incrementar el fons patrimonial 
del Museu seguiran el tràmit administratiu oportú, a través de l’Àrea 
corresponent. 
 
 
Article 13è 
Inventari 
 
Tots el objectes que integrin el fons patrimonial del Museu seran fitxats i 
inscrits en el llibre de registre del Museu. Posteriorment seran inventariats 
d’acord amb el que disposa en cada moment la normativa legal, i la pròpia 
organització de l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
 
 
Article 14è 
Conservació i custòdia 
 
D’acord amb la Llei de Museus, la documentació del objectes es conservarà 
en un espai específic i es guardarà còpia en altre edifici amb la suficient 
seguretat per a prevenir la pèrdua en cas de sinistre o de robatori. Així 
mateix, es trametrà una còpia a la Generalitat de Catalunya. 
 
La conservació i custòdia del fons patrimonial del Museu, es portarà a terme 
d’acord amb les exigències dels propis objectes, atenent el seu valor, 
condicions ambientals i demés exigències normatives i reglamentàries.  
 
 
Article 15è 
Seguretat 
 
En compliment de la normativa vigent s’elaborarà un pla de seguretat per al 
museu. 
 
 
Article 16è 
Restauració 
 
La restauració forma part de la conservació del Fons Patrimonial, per la qual 
cosa es buscaran i habilitaran els medis per portar-la a terme, de forma 
contínua. 
 
 
Article 17è 
Dipòsit en dependències municipals 
 
El Museu del Mar de Lloret de Mar, podrà dipositar objectes artístics 
integrats del fons patrimonial, en llocs de representació municipal que 
reuneixin les condicions de seguretat i conservació necessàries, previ 
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informe favorable dels tècnics de la unitat de Patrimoni Cultural de 
l’Ajuntament. 
 
 
Article 18è 
Donació i dipòsit fora de dependències municipals 
 
Prèvia aprovació dels òrgans de govern de l’Ajuntament es podrà donar i/o 
dipositar objectes del fons patrimonial a altres institucions públiques o 
privades, si amb això es contribueix a la finalitat del foment i aprofitament 
del patrimoni cultural, en major mesura que si restessin al Museu. 
 
 
Article 19è 
Causa d’extinció del Museu de Lloret de Mar 
 
El Ple de l’Ajuntament pot aprovar la desaparició del Museu del Mar de 
Lloret de Mar, cas en el qual també es decidirà el lloc on es destinarà el fons 
patrimonial, a excepció dels objectes en dipòsit, que hauran d’ésser 
retornats als seus propietaris, d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
El present Reglament estarà sotmès a les adaptacions competencials i 
estructurals que decideixin els Òrgans de govern de l’Ajuntament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present Reglament entrarà en vigor el dia següent hàbil a la publicació 
del mateix en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA (BOP). 
 
 
 
 
DILIGENCIA.-    

Per fer constar que l’expedient d’ESTABLIMENT DEL SERVEI 
PÚBLIC MUNICIPAL DEL “MUSEU DEL MAR” DE LLORET DE 
MAR, el qual inclou la Memòria justificativa, el Projecte 
d’establiment, l’estudi econòmic-financer i el Reglament intern, 
ha estat aprovat inicialment pel Ple de data 25/02/2008 i 
publicat l’edicte al DOGC n. 5084 de data 05/03/2008 i al BOP 
núm. 53 de data 14/03/2008. 
 
Durant la exposició pública pel termini de 30 dies no s’ha 
presentat cap al.legació, per la qual cosa va quedar aprovat 
definitivament. 
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La publicació de l’edicte anunciant l’aprovació definitiva es va 
publicar al BOP n. 128 de data 03/07/2008. Tal i com 
determina la Disposició Final de dit Reglament, ha entrat en 
vigor el dia 04/07/2008 (el dia següent hàbil a la publicació de 
l’anunci al  BOP). 
 
Lloret de Mar, 15 de juliol de 2008. 
 
 EL SECRETARI GRAL., 

  
 


