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ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA  
DE LLORET DE MAR 

 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
 
Durant els darrers trenta anys ha estat vigent a Lloret de Mar l’Ordenança 
de Policia de la Via Pública, que regulava tant l’ocupació de la via pública 
mitjançant un ús especial o privatiu com les conductes a l’espai públic. En 
concret, l’esmentada ordenança va ser aprovada pel Ple de la Corporació en 
data 21 d’abril de 1.982 i va entrar en vigor l’endemà  de la seva publicació 
en el BOP de Girona en data 4 de novembre d’aquell any. 
 
En els últims anys, després de que l’Ordenança de Policia de la Via Pública 
hagués estat objecte de diverses modificacions, els responsables 
municipals, tant polítics com tècnics, van plantejar-se la conveniència de 
substituir aquesta ordenança per dos textos normatius, un regulador de les 
conductes a l’espai púbic (ordenança de civisme i convivència ciutadana) i 
un altre regulador de la utilització de la via pública amb finalitats lucratives 
o interessos particulars. 
 
El dia 31 d’agost de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar una proposta 
per la qual es consensuavan una sèrie de mesures tendents a millorar la 
seguretat ciutadana  i la qualitat turística de Lloret de mar, entre les quals 
hi havia la d’encarregar als serveis jurídics municipals la redacció de noves 
ordenances en matèria d’ús de la via pública i en matèria de convivència 
ciutadana, amb la intenció de poder disposar dels textos legals abans 
d’acabar l’any per a poder iniciar els corresponents tràmits d’aprovació. 
 
En l’acord plenari  s’indicaven algunes de les mesures que calia prendre i 
que, en matèria de civisme i convivència ciutadana eren el manteniment de 
la prohibició i tipificació com a infracció de les rutes d’oci conegudes com a 
“pub tours” o “disco tours”; la prohibició i tipificació com a infracció 
administrativa de l’oferiment, sol.licitud, promoció, negociació o acceptació, 
directa o indirecta de serveis sexuals a l’espai públic, proposant que 
s’establís a l’ordenança un escalat de sancions de greu a molt greu en cas 
d’exercici de la prostitució en espaïs públics pròxims a centres educatius o 
zones d’esbarjo freqüentats o destinats per menors; i el manteniment de la 
prohibició i tipificació com a infracció del consum d’alcohol a la via pública.  
 
En aquesta acord del Ple municipal de data 31 d’agost de 2011 es preveia 
incrementar els imports de les sancions per la comissió de infraccions  
tipificades a les ordenances municipals, així com a la normativa en matèria 



d’establiments públics i activitats recreatives i de legalització ambiental fins 
el límit màxim legalment previst, i també es preveia intensificar les 
inspeccions en ordre a assegurar el compliment de les ordenances 
municipals  i de la normativa sectorial en matèria d’establiments públics. 
 
Finalment, el citat acord plenari preveia la creació d’una comissió de treball 
presidida per l’Alcalde i formada pels responsables polítics de les Àrees de  
Turisme i Promoció de la Ciutat, Seguretat Ciutadana i Serveis Centrals, per 
tècnics dels Serveis Jurídics, de Turisme i de Seguretat Ciutadana, així com 
per un representant de cada grup municipal, que havia de tenir com a 
objectiu el seguiment de la implantació de les mesures aprovades i la 
facultat  per a proposar als òrgans municipals competents l’adopció de 
noves mesures.  
 
En compliment del que es disposava en l’esmentat acord, l’equip tècnic 
redactor va presentar a la comissió a finals del mes de desembre de 2011 
un esborrany de la nova ordenança de civisme i convivència ciutadana així 
com un esborrany de la nova ordenança de via pública. Durant dos mesos 
aquests esborranys han estat objecte de debat en el si de la comissió, i els 
diferents grups polítics hi han realitzat aportacions, havent-se inclòs 
aquelles que han assolit un consens majoritari. 
 
La present ordenança de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar 
és, per tant, fruit del treball planificat al que es fa referència en el paràgraf 
anterior, i té com a objectiu primordial preservar l'espai públic com un lloc 
de trobada, convivència i civisme, en el qual totes les persones puguin 
desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, lleure i 
esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets 
 
La fonamentació legal d’aquesta ordenança resideix, en primer lloc,  en 
l'autonomia municipal prevista als articles 86 i 87 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, als articles  137 i 140 de la Constitució Espanyola, i a la Carta 
Europea d'Autonomia Local.  
 
Per altra banda, els articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, recullen  un títol competencial en 
virtut del qual s'estableix la possibilitat de que els Ajuntaments, per a 
l'adequada ordenació de les relacions socials de convivència d'interès local i 
de l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i 
espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin establir 
els tipus d'infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, 
prohibicions o limitacions. 
 
Finalment, la Sentència del Tribunal Suprem de 29/09/2003 va establir 
unes bases doctrinals i un criteri general tipificador d'infraccions i sancions 
pels Ajuntaments en exercici de competències pròpies de caràcter "nuclear" 
respectant els principis de proporcionalitat i audiència de l'interessat, així 
com ponderant la gravetat de l’il.lícit. 



 
En tot cas, les previsions anteriors configuren una cobertura legal suficient 
per complir la reserva legal del mandat de tipificació i donar resposta 
completa al principi de legalitat previst a l'article 25.1 de la Constitució 
Espanyola. 
 
 

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
CAPÍTOL PRIMER: FINALITAT, FONAMENTS LEGALS I ÀMBIT 
D'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA. 
 
 
Article 1.-  Finalitat de l’Ordenança 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de 
convivència  i  civisme,  on  totes  les  persones  hi  puguin  desenvolupar  
en llibertat les seves activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, 
amb ple respecte a la dignitat i als drets dels  altres i a la pluralitat 
d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de 
vida diverses existents a Lloret de Mar. 
 
La ciutat és un espai col·lectiu on tothom té dret a trobar-hi les condicions 
per  a  la  seva  realització  personal,  política,  social,  amb  les  condicions 
ambientals òptimes, la qual cosa comporta assumir també els deures de la 
solidaritat, el respecte mutu i la tolerància. 
 
2. Als efectes expressats a l’apartat anterior, aquesta Ordenança regula una 
sèrie de mesures encaminades específicament al foment i promoció de la 
convivència i el civisme a l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics 
protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona 
aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia 
convivència ciutadana com els béns que es troben a l’espai públic que li ha 
de servir de suport, tot preveient, en el seu cas, mesures específiques 
d’intervenció. 
 
 
Article 2.- Fonaments legals 
 
1. Aquesta  Ordenança  s'ha  elaborat  d'acord  amb  la  potestat municipal 
de tipificar infraccions i sancions que, amb la finalitat d'ordenar les relacions 
de convivència ciutadana, s'estableix en els articles 139 i següents de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
2. L’establert   a   l’apartat   anterior s’entén   sens   perjudici   de   les   
altres competències  i  funcions  atribuïdes  als ajuntaments  per  la 
normativa de règim local, tant estatal com catalana, i la legislació sectorial 



aplicable. 
 
 
Article 3.- Àmbit d’aplicació objectiva 
 
1.  Aquesta Ordenança s’aplica a tot el terme municipal de Lloret de Mar. 
 
2.  Particularment, l’Ordenança és d’aplicació a tots els espais públics del 
municipi, com ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, 
les avingudes, els passeigs, els passatges,  els bulevards, els parcs, jardins 
i altres espais o zones verdes o forestals, els ponts, els túnels i els passos 
subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, els edificis públics i els 
altres espais destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així 
com a les construccions, instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i 
elements de domini públic municipal situats en aquells. 
 
3.  Així  mateix,  l'Ordenança  s'aplica  a  aquells  altres  espais,  
construccions, instal·lacions, vehicles o elements  que estiguin destinats a 
un ús o a un servei públic de titularitat d’una administració diferent a la 
municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública o privada, com ara 
els vehicles de transport,   les   marquesines,   les parades de transport 
públic i discrecional,  les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i 
tots els altres elements de naturalesa similar. Quan sigui el cas, 
l’Ajuntament impulsarà la subscripció de convenis específics amb els titulars  
dels  esmentats  espais,  construccions,  instal·lacions,  vehicles  o elements 
a fi de dotar de la cobertura  jurídica necessària a la intervenció municipal. 
 
4. Igualment,  l’Ordenança  s’aplica  a  les  platges i espais naturals litorals 
de Lloret. 
  
5.  L’Ordenança    s’aplicarà    també    als espais,    les    construccions,    
les instal·lacions i els béns de titularitat privada quan des d’ells es realitzin 
conductes  o  activitats  que  afectin  o  puguin  afectar  negativament  la 
convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en 
els  apartats  anteriors,  o  quan  el descuit o la manca d’un adequat 
manteniment dels mateixos per part dels seus propietaris o propietàries, 
arrendataris o arrendatàries o usuaris o usuàries pugui comportar igualment 
conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a l’espai públic. 
 
 
Article 4.- Àmbit d’aplicació subjectiva 
 
1. Aquesta Ordenança s’aplica a totes  les persones que són al municipi de 
Lloret de Mar, sigui quina sigui la seva concreta situació jurídica 
administrativa. 
 
2. Aquesta Ordenança és aplicable a les conductes realitzades pels menors 
d’edat, en els termes i amb les conseqüències previstes en el seu article 81 



i a la resta de l’ordenament jurídic.  
 
3. Així mateix, en els supòsits en què així es prevegi de manera expressa a 
l'Ordenança,  aquesta  també  serà  aplicable  als  organitzadors  d'actes 
públics als quals es refereix l’article 9. 
 
 
CAPÍTOL SEGON: PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA  I CIVISME: DRETS I DEURES 
 
 
Article 5.- Principi de llibertat individual 
 
Totes  les  persones  a  les  quals  es  refereix  l'article  anterior  tenen  dret  
a comportar-se lliurement als espais públics de la ciutat i a ésser respectats 
en la seva llibertat. Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la 
llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del 
manteniment de l'espai públic en condicions adequades per a la pròpia 
convivència. 
 
 
Article 6.- Deures generals de convivència i de civisme 
 
1. Sens perjudici d’altres deures  que es puguin derivar d’aquesta o altres 
Ordenances municipals i de la resta de l’ordenament jurídic aplicable, totes 
les persones que són al municipi, sigui quin sigui el títol o les circumstàncies 
en què ho facin o la situació jurídica administrativa en què es trobin, han de 
respectar les normes de conducta  previstes en la present Ordenança, com 
a pressupost bàsic de convivència a l’espai públic. 
 
2. Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les 
altres persones, ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat 
d’acció. Hom s’abstindrà  particularment  de  realitzar  pràctiques  abusives,  
arbitràries  o discriminatòries  o  que  comportin  violència  física  o  coacció  
moral  o psicològica o d’altra mena. 
 
3. És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, 
atenció, consideració i solidaritat especials aquelles persones que, per les 
seves circumstàncies  personals,  socials  o  de  qualsevol  altra  índole,  
més  ho necessitin. 
 
4. Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la 
ciutat i els serveis, les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements 
que hi estan ubicats, d’acord amb la seva pròpia naturalesa, destinació i 
finalitat i respectant en tot cas el dret que també tenen els altres d’usar-los 
i de gaudir-ne. 
 
5. Tots   els   propietaris   o   ocupants   d’immobles,   edificis,   



construccions, instal·lacions, vehicles o altres béns  de titularitat privada 
estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin produir-se conductes 
o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres persones. 
 
6. Totes les persones que es trobin a Lloret de Mar tenen el deure de 
col·laborar amb  les  autoritats  municipals  o  els  seus  agents  en  
l'eradicació  de  les conductes que alterin, pertorbin o lesionin la convivència 
ciutadana. 
 
7. En aplicació de l'article 31 de la Llei 13/2002, de Turisme de Catalunya o 
normativa que la substitueixi, els usuaris turístics tenen el deure de 
respectar el reglament d'ús i les normes generals de convivència i higiene, 
els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que 
utilitzin o visitin. 
 
 
CAPÍTOL TERCER: MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA 
 
 
Article 7.- Foment de la convivència ciutadana i del civisme 
 
1.  L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i el 
civisme que siguin necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds 
de les persones que són al municipi  s’adeqüin als estàndards mínims de 
convivència   amb   l’objectiu   de   garantir   el   civisme   i   de   millorar   
en conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic. 
 
2.  Concretament,  i  sens  perjudici  de  les  altres  actuacions  que  es  
puguin acordar, l’Ajuntament: 
 

a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin 
necessàries, amb la intensitat i  durada oportuna i utilitzant els 
mitjans adequats per arribar a les comunitats  o col·lectius específics, 
sobre la necessitat de garantir i fomentar la convivència i de 
respectar els drets dels altres i el propi espai públic. Aquestes 
campanyes es podran dur a terme  també  des  de  l’Oficina  
d’Informació i Atenció  al  Ciutadà,  i/o  a  través d'informadors  cívics  
que  reparteixin o  difonguin  el  material  o  la informació 
corresponent en diferents punts de la ciutat. 

 
b) Desenvoluparà   les   polítiques   actives   necessàries   per   garantir   

la convivència,  fomentar  els  acords  i  evitar  l’exercici  de  la  
ciutadania irresponsable.  A  aquest  efecte,  l’Ajuntament   realitzarà  
tasques  de mediació en els conflictes que puguin generar-se pels 
usos diversos en un mateix espai públic. 

 
c) Desenvoluparà  polítiques  de  foment  de  la  convivència  i  el  

civisme consistents en la realització de campanyes divulgatives, 



publicitàries, informatives o documentals  i  en  totes  les  altres  
iniciatives  que  es  considerin convenients  i  que  girin  entorn  de   
qüestions  relacionades  amb  la convivència i el civisme a Lloret de 
Mar. 

 
d) Promourà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes als 

espais públics per tal que prestin ajuda a les persones que la 
necessitin per transitar o orientar-se, que hagin patit accidents, o que 
es trobin en circumstàncies   similars.   Es   fomentaran   també   
altres   actituds   de solidaritat que contribueixin a que la ciutat sigui 
més amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que 
més ho necessitin. 

 
e) Facilitarà, a través de la web municipal i de l’Oficina d’Informació i 

Atenció al Ciutadà, o qualsevol altre servei existent o que es pugui 
crear, que tots els ciutadans i les ciutadanes de Lloret de Mar i, en 
general, totes les persones, empadronades o no, que hi resideixin o 
hi transitin, puguin fer arribar a l’Ajuntament els suggeriments, 
queixes, reclamacions o peticions que considerin oportunes per 
millorar el civisme i la convivència i mantenir l’espai públic en 
condicions adequades. 

 
f) Realitzarà i/o impulsarà mesures concretes de foment de la 

convivència i el civisme especialment destinades a infants, 
adolescents i joves de la ciutat, mitjançant el desenvolupament de 
programes específics en els centres   docents,   públics   o   privats,   
en   els   que   s'imparteixen ensenyaments del règim general del 
sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles en coordinació 
amb la comunitat educativa. 

 
g) Promourà, molt especialment  el  respecte  a  la  diversitat cultural i 

religiosa, a fi d’evitar actituds contràries a la dignitat personal i 
comportaments discriminatoris,  especialment de naturalesa 
xenòfoba, racista, homòfoba o contrària a la igualtat de gènere. 

 
h) Impulsarà  la  subscripció  d’acords  de  col·laboració  amb  entitats  i 

associacions  ciutadanes, culturals,  socials, empresarials, turístiques, 
esportives o de qualsevol altre índole,  per tal de fomentar entre els 
seus membres  llur  col·laboració  activa   amb  les  campanyes  i  
iniciatives diverses a favor de la convivència i el civisme al municipi, 
així com per donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves 
normes bàsiques. 

 
i) Promourà la col·laboració de les persones estrangeres en el foment 

de la convivència i el civisme així com la integració de les persones 
nouvingudes al municipi de Lloret de Mar. 

 
3.  Per tal de garantir la  màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsin o 



es realitzin des de l’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i 
el civisme al municipi, i sempre que es  consideri necessari en atenció a les 
persones   destinatàries i a la seva pròpia finalitat, les esmentades 
actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies lingüístiques, 
culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones  a les 
quals vagin destinades a fi que   aquests puguin comprendre adequadament 
els missatges i assumir com a propis  els  valors  de convivència i civisme. 
 
 
Article 8.-  Accions  de  suport a les persones afectades  per  actes 
contraris a la convivència. 
 
1. L’Ajuntament col·laborarà amb les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, que s'hagin vist afectades o lesionades per actuacions 
contràries a la convivència i el civisme, informant-los dels mitjans de 
defensa dels seus drets i interessos. 
 
2. Quan la conducta atempti greument la convivència ciutadana o causi un 
greu perjudici a la imatge del municipi, l’Ajuntament, si  s'escau,  es podrà 
personar,  en  la   condició  que  correspongui  segons  la legislació 
processal vigent, en les causes obertes en els jutjats i tribunals. 
 
 
CAPÍTOL QUART: ORGANITZACIÓ    I    AUTORITZACIÓ    D'ACTES 
PÚBLICS 
 
 
Article 9.- Organització i autorització d'actes públics 
 
1.  Els organitzadors d’actes celebrats als espais públics han de garantir la 
seguretat de les persones i els béns. A aquests efectes han de complir amb 
les condicions de seguretat generals i d'autoprotecció que es fixin en cada 
cas per l’òrgan   competent.  Quan  les circumstàncies ho aconsellin, 
l'Ajuntament  podrà  exigir  als  organitzadors que dipositin una fiança o 
subscriguin  una  pòlissa  d'assegurança  per respondre dels danys i els 
perjudicis que es puguin causar. 
 
2. Els organitzadors d’actes públics, en atenció als principis de col·laboració, 
corresponsabilitat i confiança amb l’autoritat municipal, hauran de vetllar 
perquè els espais públics utilitzats no s'embrutin i no es deteriorin els seus 
elements  urbans  o  arquitectònics, restant obligats, en el seu cas, a la 
corresponent reparació, reposició i/o neteja. En cas que no observessin 
aquestes obligacions, l’Ajuntament procedirà a executar-ho de forma 
subsidiària amb càrrec a l’organitzador. 
 
3. L’Ajuntament no atorgarà autorització per a la celebració 
d’esdeveniments festius, musicals, culturals, esportius o d’índole similar en 
els espais públics on es pretenguin realitzar quan, per les previsions del 



públic assistent, les característiques del propi espai públic o altres 
circumstàncies degudament acreditades i motivades a l’expedient, els 
esmentats esdeveniments puguin posar en perill la seguretat, la convivència 
o el civisme. En aquests supòsits, sempre que sigui possible, l’Ajuntament 
proposarà als organitzadors espais alternatius on pugui celebrar-se  l’acte. 
 
4. Quan es tracti de l’exercici del dret fonamental de reunió i manifestació, 
reconegut a l’article 21 de la Constitució, i d’acord amb allò que es disposa 
a l’article 9.2 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, l’Ajuntament 
emetrà informe preceptiu motivat en el qual es recolliran les circumstàncies 
i causes objectives que, en el seu cas, puguin desaconsellar la celebració de 
l’acte o esdeveniment  a  l’espai  públic previst pels seus organitzadors, a fi 
que l’autoritat governativa competent adopti la decisió que correspongui. 
 
 
TÍTOL II: NORMES DE CONDUCTA A L'ESPAI PÚBLIC, INFRACCIONS,      

SANCIONS I INTERVENCIONS ESPECÍFIQUES 
 
 
CAPÍTOL PRIMER: ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES 
PERSONES 
 
 
Article 10.- Fonaments de la regulació 
 
Les conductes tipificades com a infraccions en aquest capítol troben el seu 
fonament, constitucional i legal, en la necessitat d’evitar en l’espai públic 
totes les pràctiques individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat 
de les persones, així com les pràctiques discriminatòries de contingut 
xenòfob, racista, sexista,  homòfob, o  de  qualsevol  altra  condició  o  
circumstància  personal, econòmica   o   social,  especialment quan 
s’adrecin   als   col·lectius   més vulnerables. 
 
 
Article 11.- Normes de conducta 
 
1. Resta prohibida  a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat 
de les  persones,  així  com  qualsevol  comportament  discriminatori,  sigui  
de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit o de paraula, 
mitjançant insults, burles o molèsties intencionades.  
 
2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites 
quan tinguin com a objecte o s’adrecin contra persones grans, menors i 
persones amb discapacitats, i en qualsevol cas les coaccions psíquiques o 
físiques, agressions o altres conductes vexatòries. 
 
3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors en 



l’espai públic. Estaran especialment perseguides les conductes d'agressió o 
setge a menors realitzades per grups de persones que actuïn a l'espai urbà. 
 
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, 
lúdica  o  esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es 
produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els 
apartats anteriors.  Si  amb  motiu  de  qualsevol  d’aquests  actes  es  
realitzen  les esmentades  conductes,  els  seus  organitzadors  ho  hauran  
de  comunicar immediatament als agents de l'autoritat, sempre que n’hagin 
tingut coneixement. 
 
 
Article 12.- Règim de Sancions 
 
1.La realització de  les conductes descrites a l’apartat 1 de l’article 
precedent tindrà la consideració d’infracció greu, i serà sancionada amb 
multa de 750,01 a 1.500 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció o 
li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la legislació aplicable. 
 
2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions 
molt greus, que es sancionaran amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, les 
conductes  descrites  en  els  apartats  2  i  3  de  l’article  precedent.  Si  
les esmentades conductes fossin realitzades per grups de persones, 
s'imputarà la  comissió  de  la  infracció  a  tots  els  membres  d'aquests  
grups  que  es trobessin en el lloc dels fets i participessin en la realització 
de les conductes antijurídiques previstes a l'article anterior. 
 
3. Sens perjudici de la legislació penal, la manca de compliment per part 
dels organitzadors de les obligacions descrites a  l’apartat  4  de  l’article  
precedent,  tindrà  la consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb 
multa de fins a 750 euros.   
 
 
Article 13.- Intervencions específiques 
 
Quan les conductes contràries a la dignitat de les persones o 
discriminatòries puguin ser constitutives d'il·lícits penals, els agents de 
l’autoritat ho posaran en coneixement de l’autoritat judicial competent, sens 
perjudici de la continuació de l’expedient sancionador, en els termes de 
l’article 90 d’aquesta Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL SEGON:  DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ 
MITJANÇANT GRAFITS, PINTADES I ALTRES EXPRESSIONS 
GRÀFIQUES 
 
 
Article 14.- Fonaments de la regulació 



 
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en el dret a 
gaudir del paisatge urbà de la ciutat, que és indissociable del correlatiu 
deure de mantenir-lo en condicions de neteja, polidesa i ornat. 
 
2.  Els grafits, les pintades i d'altres conductes d'embrutiment i enlletgiment 
no només devaluen el patrimoni públic o privat, palesant llur deteriorament, 
sinó que principalment provoquen una degradació visual de l'entorn, tot 
afectant la qualitat de vida dels veïns o veïnes i visitants. 
 
3. El  deure  d'abstenir-se  d'embrutar,  tacar  i  deslluir  l'entorn  troba  el  
seu fonament en l’evitació de la contaminació visual, i és independent i per 
tant compatible amb les infraccions, incloses les penals, basades en la 
protecció del patrimoni, tant públic com privat. 
 
 
Article 15.- Normes de conducta 
 
1. És  prohibit  realitzar  tota  mena  de   grafit,  pintada,  taca,  gargot,  
escrit, inscripció o grafisme, amb qualsevol matèria (tinta, pintura, matèria 
orgànica, o similars) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de 
l’espai públic,  així  com  a  l'interior  o  l'exterior  d'equipaments,  
infraestructures  o elements d'un servei públic i instal·lacions en general, 
inclosos transport públic,  equipaments,  mobiliari  urbà,  arbres,  jardins  i  
vies  públiques  en general  i  la  resta  d’elements  descrits  a  l’article  3  
d’aquesta  Ordenança, així com en els béns immobles de titularitat privada 
visibles des de la via pública. Queden exclosos els murals artístics que  es 
realitzin amb autorització del propietari o amb autorització municipal, així 
com els grafits o murals realitzats en els llocs expressament habilitats per 
l’Ajuntament. 
 
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé privat que es trobi instal·lat 
de manera  visible  o  permanent  en  la  via  pública,  serà  necessària,  
també, l'autorització expressa de l'Ajuntament. 
 
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, 
lúdica  o  esportiva  o  de  qualsevol  altra  índole,  hauran de comptar amb 
autorització municipal en cas que vulguin realitzar alguna de les expressions 
gràfiques a dalt esmentades en relació als espais previstos en l’apartat 
primer d’aquest article. Així mateix, estaran obligats a eliminar les citades 
expressions gràfiques una vegada finalitzat l’esdeveniment en qüestió.  
 
Tanmateix, els organitzadors dels actes a què es fa referència al paràgraf  
anterior, vetllaran  perquè  no  es produeixin, durant la seva celebració, 
conductes de degradació visual de l'espai utilitzat. Si amb motiu de 
qualsevol d’aquests actes es produeixen les conductes   descrites   en   
l'apartat   primer   d’aquest article, els organitzadors ho hauran de 
comunicar directament als agents de l’autoritat.  



 
 
Article 16.-  Règim de Sancions 
 
1. La  realització  de  les  conductes  descrites  en  l'article  precedent  
tindrà  la consideració d’infracció lleu, i serà sancionada amb multa de fins a 
750 euros, llevat que el fet constitueixi un infracció més greu. 
 
2. Tindran  la  consideració  d'infraccions  greus,  i seran sancionades  amb  
multa  de 750,01 a 1.500 euros, les pintades o els grafits que es realitzin: 
 

a) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o 
privada, i, en el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les 
parades, les marquesines i els altres elements instal·lats als espais 
públics. 

 
b) En  els elements dels parcs i jardins públics. 

 
c) En les façanes dels immobles, públics o privats limítrofs, llevat que 

l'extensió de la pintada o el grafit sigui quasi inapreciable. 
 

d) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol 
element del mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua 
total o parcial de funcionalitat de l'element. 

 
3. Les infraccions tindran  la consideració de molt greus, i seran 
sancionades amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros, quan s'atempti 
especialment a l'espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis 
catalogats o protegits. 
 
 
Article 17.- Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els  agents de l'autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment els materials o mitjans emprats. 
 
2. Si per les característiques de l'expressió gràfica, el material emprat o el 
bé afectat fos possible la neteja i la restitució immediata al seu estat 
anterior, els agents de l’autoritat comminaran personalment a la persona 
infractora a què procedeixi a la seva neteja, sens perjudici  de la imposició 
de les sancions que corresponguin per la infracció comesa. 
 
3. L'Ajuntament, subsidiàriament, podrà netejar o reparar els danys causats 
per la  infracció,  amb  càrrec  a  la  persona  o  persones  responsables  i  
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L'Ajuntament 
es rescabalarà  de  les  despeses  que  comporti  la  neteja  o  reparació,  
sens perjudici també de la imposició de les sancions escaients. 
 



4. Quan el grafit o la pintada puguin ser constitutius de la infracció 
patrimonial prevista en l'article 626 del Codi Penal, els agents de l'autoritat 
ho posaran en  coneixement  de  l'autoritat  judicial  competent,  sens  
perjudici  de  la continuació de l'expedient sancionador. 
 
5. Quan els grafits o pintades s’hagin realitzat en béns o immobles de 
titularitat privada i aquests siguin visibles des de la via pública, per raons 
estètiques i d’ornat públic, l’Ajuntament podrà requerir a les persones 
titulars d’aquests, perquè procedeixin a la seva neteja i restitució al seu 
estat anterior. En cas de què la persona titular no atengui aquest 
requeriment, l’Ajuntament podrà actuar subsidiàriament. 
 
 
CAPÍTOL TERCER: JUGUESQUES 
 
 
Article 18.- Fonaments de la regulació 
 
La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la salvaguarda 
de la seguretat pública, en la llibertat de circulació de les persones i la 
protecció dels  legítims  drets  dels  usuaris  o  usuàries  de  l’espai  públic,  
sobretot  dels col·lectius especialment vulnerables, com ara els menors. 
 
 
Article 19.- Normes de conducta 
 
És prohibit a l’espai públic l’oferiment de juguesques que comportin apostes 
amb diners o béns, llevat d’autorització específica. 
 
 
Article 20. Règim de sancions 
 
1. Tindrà la consideració d’infracció greu, i es sancionarà amb multa de 
750,01 a 1.500 euros, l’oferiment de juguesques que impliquin apostes de 
diners o béns. 
 
2. Tindran la consideració d’infraccions molt greus, i seran sancionades amb 
multa de 1.500,01 a 3.000 euros, l’oferiment de juguesques que comportin 
un risc de pèrdua econòmica que vagin més enllà del límit establert en 
l’article 249 del Codi Penal. 
 
 
Article 21.- Intervencions específiques 
 
Tractant-se de la infracció consistent en l’oferiment de juguesques a l’espai 
públic, els agents de l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels 
mitjans emprats, així com dels fruits de la conducta infractora. 
 



 
CAPÍTOL QUART: ÚS  INADEQUAT  DE  L’ESPAI  PÚBLIC  PER  A 
JOCS 
 
 
Article 22.- Fonaments de la regulació 
 
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la llibertat de 
circulació de les persones, en la protecció dels vianants, i en el dret que 
tothom té a no ser pertorbat en el seu exercici i a gaudir lúdicament dels 
espais públics d'acord amb la naturalesa i destinació d'aquests, respectant 
les indicacions contingudes en els rètols informatius de l'espai afectat, si 
existeixen, i en qualsevol cas els legítims drets dels altres usuaris o 
usuàries. 
 
2. La  pràctica  de  jocs  de  pilota,  monopatí  o  similars  a  l'espai  públic  
està sotmesa al principi general de respecte als altres, i, en especial, de la 
seva seguretat i tranquil·litat, així com al fet que no comportin perill per als 
béns, serveis o instal·lacions, tant públics com privats. 
 
3. Queden exceptuades les proves esportives i altres esdeveniments en la 
via i espais públics degudament autoritzats.  
 
 
Article 23.-  Normes de conducta 
 
1. Es prohibeix la pràctica de jocs a l’espai públic i de competicions 
esportives  espontànies que pertorbin els legítims drets dels veïns i veïnes o 
dels altres usuaris de l’espai públic. 
 
2. És especialment prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d'altres 
objectes que puguin posar en perill la integritat física dels usuaris de l’espai 
públic, així com la integritat dels béns, serveis o instal·lacions, tant públics 
com privats. 
 
3. No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes, 
patins, monopatins o d’altres elements similars, fora de les àrees 
destinades a l’efecte, amb caràcter estable o temporal.  
 
Queda  prohibida  la  utilització  d’escales  per  a  vianants,  elements  per  
a l’accessibilitat de persones discapacitades, baranes, bancs, passamans, o 
qualsevol altre element del mobiliari urbà, per a les acrobàcies amb patins,  
monopatins, o elements similars. 
 
4. No és permesa la pràctica coneguda amb el nom de “parkour”, consistent 
en desplaçar-se d’un punt a un altre de l’espai públic realitzant acrobàcies 
i/o utilitzant altres habilitats del cos humà. 
 



 
Article 24.- Règim de Sancions 
 
1. Els agents de l'autoritat en els casos previstos a l'article 23.1 es limitaran 
a recordar  a  aquestes  persones  que  les  esmentades  pràctiques  estan 
prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva 
actitud podrà ser sancionada d'acord amb l'apartat següent. 
 
2. L'incompliment   de   les   normes   previstes   en   l'article   precedent,  
tindrà  la consideració d’infracció lleu, i es sancionarà amb multa de fins a 
750 euros, llevat que el fet constitueixi una infracció més greu. 
 
3. Tindran però la consideració d'infraccions greus, i seran sancionades amb 
multa de 750,01 a 1.500 euros: 
 

a) La pràctica de jocs que comportin un risc rellevant per a la seguretat 
de les persones o els béns, i, en especial, la circulació temerària amb 
patins, monopatins o d’altres elements similars per voreres o llocs 
destinats a vianants o a trànsit vehicles, o la pràctica temerària del 
“parkour”. 

 
b) La utilització d'elements o instal·lacions arquitectònics o del mobiliari 

urbà per a la pràctica del “parkour”, així com per a la pràctica del 
monopatí, patins, bicicletes o similars quan els posin en perill de 
deteriorament. 

 
 
Article 25.- Intervencions específiques 
 
1. Tractant-se de la infracció consistent en la pràctica de jocs a l’espai 
públic, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar dels 
mitjans emprats. 
 
2. Igualment, en cas de les infraccions greus previstes en l'apartat tercer de 
l'article anterior, els agents intervindran cautelarment el joc, monopatí, 
patí, bicicleta o similar amb el qual s'hagi produït la conducta. 
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ: ALTRES CONDUCTES A L'ESPAI PÚBLIC 
 
 
Secció primera: Ocupació  de  l'espai  públic  per  conductes  que 
adopten formes de mendicitat. 
 
 
Article 26.- Fonaments de la regulació 
 
1. Les conductes tipificades com a  infraccions  en  aquesta  secció  



pretenen salvaguardar,  com  a  béns  especialment  protegits,  el  dret  que  
tenen  els ciutadans  i  ciutadanes  a  transitar  pel municipi de Lloret de 
Mar  sense  ser molestats  o  pertorbats  en  la  seva  voluntat,  la  lliure  
circulació  de  les persones, la protecció de menors, així com el correcte ús 
de les vies i espais públics. 
 
2. Especialment, aquesta secció tendeix a protegir les persones que són a 
Lloret de Mar davant conductes que adopten  formes de mendicitat 
insistent, intrusiva o agressiva, així com organitzada, sigui aquesta directa 
o encoberta sota  prestació  de  petits  serveis  no  sol·licitats,  o  qualsevol  
altra  fórmula equivalent, així com davant qualsevol  altra  forma  de  
mendicitat  que,  de manera  directa  o  indirecta,  utilitzi  menors  com  a  
reclam  o  els  menors acompanyin la persona que exerceix aquesta 
activitat. 
 
 
Article 27.- Normes de conducta 
 
1. Es prohibeix, a tot el terme municipal de Lloret de Mar, la pràctica de 
qualsevol forma de mendicitat, directa o encoberta.  
 
2. Resta igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones, 
fins i tot les que es trobin en l'interior de vehicles privats o públics. Es 
consideraran inclosos en aquest supòsit, entre d'altres comportaments, la 
neteja dels parabrises dels  automòbils  detinguts  en  els  semàfors  o  a  la  
via  pública  així  com l'oferiment de qualsevol objecte. 
 
3. Sens  perjudici  del  que  es  preveu  a  l'article  232  de  Codi  Penal,  
queda totalment prohibida la mendicitat  exercida per menors  o, aquella 
que es realitzi, directament o indirecta, amb menors o persones amb 
discapacitats. 
 
4. En  aquells  casos  de  conductes que adoptin les formes de mendicitat 
previstes en els apartats 1 o 2, i que tinguin arrel social, els agents de 
l'autoritat contactaran amb els serveis socials a l'efecte de què siguin 
aquests els que condueixin aquelles persones que l'exerceixin als serveis 
socials d'atenció primària, amb la finalitat d'assistir-les, si fos necessari. 
 
 
Article 28.- Règim de sancions 
 
1. Quan la infracció consisteixi en la pràctica de la mendicitat prevista als 
apartats 1 i 2 de l’article precedent, els agents de l'autoritat  informaran, en 
primer lloc, a aquestes persones de què les esmentades pràctiques estan 
prohibides per la present Ordenança. Si la persona persistís en la seva 
actitud i no abandonés el lloc es procedirà a la denúncia de la infracció.  
 
En  tot  cas,  les sancions  podran  ser  substituïdes,  d'acord  amb  la 



legislació, per sessions d'atenció individualitzada amb els serveis socials o 
cursos on s'informarà a les persones afectades de les possibilitats que les 
institucions públiques i privades els ofereixin suport i assistència social, així 
com se'ls prestarà l'ajut que sigui necessari. 
 
2. La realització de les conductes descrites als  apartats 1 i 2 de l'article 
precedent tindran la consideració d’infraccions lleus,  i seran sancionades 
amb una multa de fins a 150 euros, sens perjudici de poder aplicar les 
mesures substitutives previstes en el paràgraf anterior.  
 
3. Les conductes previstes als apartats 1 i 2 de l’article precedent, quan 
impliquin o representin actituds coactives o de persecució, o obstaculitzin o 
dificultin especialment el lliure trànsit de vehicles o dels ciutadans o 
ciutadanes pels espais públics seran sancionades amb una multa de 150,01 
a 750 euros.  
 
4. Les conductes previstes als apartats 1 i 2 de l’article precedent, quan 
impliquin posar en perill la seguretat de les persones o impedeixin de 
manera manifesta el lliure trànsit de vehicles o dels ciutadans o ciutadanes 
pels espais públics, tindran  la consideració d’infraccions greus, i seran 
sancionades amb una multa de 750,01 a 1.500 euros.  
 
5. Si la mendicitat és exercida per menors, les autoritats municipals 
prestaran a aquests, de manera immediata l'atenció que sigui precisa, sens 
perjudici  de què s'adopti la resta de mesures que preveu, en el seu cas, 
l'ordenament jurídic. Es considerarà, en tot cas, infracció molt greu, i serà 
sancionada amb multa  de  1.500,01  a  3.000  euros  la  mendicitat  
exercida,  directament  o indirectament,  amb  acompanyament  de  menors  
o  amb  persones  amb discapacitat, sens perjudici del que es preveu a 
l’article 232.1 del Codi Penal. 
 
 
Article 29. - Intervencions específiques 
 
1. L'Ajuntament  adoptarà  totes  les  mesures  al  seu  abast  per  eradicar  
el fenomen de la mendicitat en qualsevol de  les seves formes en el 
municipi de Lloret de Mar. Amb aquesta finalitat, treballarà i prestarà 
l’ajuda que sigui necessària per a la inclusió social.   
 
2. Els agents de l'autoritat, o en el seu cas els serveis socials, informaran 
totes les persones que exerceixin la mendicitat sobre quines són les 
dependències municipals i els centres d'atenció institucional o de caràcter 
privat (associacions, ONGs, etc.) als quals poden acudir per rebre el suport 
que sigui necessari per abandonar aquestes pràctiques. 
 
3. En tot cas, els agents de l'autoritat procediran a la intervenció cautelar 
dels mitjans emprats per a desenvolupar la conducta antijurídica, així com, 
si és el cas, els fruits obtinguts. 



 
 
Secció Segona: Utilització de l'espai públic per a l'oferiment i 
demanda de serveis sexuals 
 
 
Article 30.- Fonaments de la regulació 
 
1. Les conductes tipificades com a infracció en aquesta secció persegueixen 
preservar les persones, i especialment els menors, de l'exhibició de 
pràctiques d'oferiment o sol·licitud de serveis  sexuals  al  carrer,  mantenir  
la  convivència  i  evitar  problemes  de vialitat  en  llocs  de  trànsit  públic  
i  prevenir  l'explotació  de  determinats col·lectius. 
 
2. La  present  normativa  té  com  a  objectiu  establir  una  regulació  
sobre l'ocupació de l'espai públic com a conseqüència de les activitats 
d'oferiment i demanda  de  serveis  sexuals,  i  es  dicta  tenint  en  compte  
els  títols competencials  municipals  i  els  béns  jurídics  protegits  
contemplats  en  el paràgraf anterior. 
 
 
Article 31.- Normes de conducta 
 
1. D'acord amb les finalitats recollides a  l'article anterior, es prohibeix 
oferir, sol·licitar, negociar o acceptar,  directament o indirectament, serveis 
sexuals retribuïts a l’espai públic. 
         
Resta igualment prohibida la realització de les conductes descrites en el 
paràgraf anterior, quan es realitzin en espais privats que siguin de lliure 
accés des de l’espai públic.  
 
2. Especialment es prohibeix l’oferiment, la sol·licitud, la negociació o 
l’acceptació de serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, quan aquestes 
conductes es duguin a terme en espais ubicats en la proximitat de centres 
docents o educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones 
d’esbarjo freqüentades per menors.   
 
3. És absolutament prohibit mantenir  relacions  sexuals  retribuïdes a 
l’espai públic, i en espais privats que siguin de lliure accés des de l’espai 
públic.  
 
 
Article 32.- Règim de sancions 
 
1. Les conductes recollides a l'apartat  1  de  l'article  precedent  tindran  la 
consideració de lleus, i seran sancionades amb multa de fins a 750 euros. 
 
2. Les conductes recollides a l'apartat  2  de  l'article  precedent  tindran  la 



consideració de greus, i seran sancionades amb multa de 750,01 a 1.500 
euros.   
3. Les  conductes  recollides  a  l'apartat  3  de  l'article  precedent  tindran  
la consideració de molt greus, i seran sancionades amb multa de 1.500,01 a 
3.000 euros. 
 
 
Article 33.- Intervencions especifiques 
 
1. L'Ajuntament  de  Lloret de Mar,  a  través  dels  serveis  socials 
competents, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que 
exerceixin el treball sexual al municipi i vulguin abandonar el seu exercici. 
 
2. Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, 
si és  el  cas,  informaran  totes  les  persones  que  ofereixen  serveis  
sexuals retribuïts en espais públics, de les dependències municipals i dels 
centres d'atenció institucional o de caràcter  privat (associacions, ONGs, 
etc.) als quals podran acudir per rebre el suport que sigui necessari per 
abandonar aquestes pràctiques. 
 
3. L'Ajuntament  de  Lloret de Mar  col·laborarà  intensament  en  la  
persecució    i repressió  de  les  conductes  atemptatòries  contra  la  
llibertat  i  indemnitat sexual de les persones que es puguin cometre en 
l'espai públic, en especial, les activitats de proxenetisme o qualsevol altra 
forma d'explotació sexual, i, molt especialment, pel que fa als menors. 
 
 
CAPÍTOL SISÈ: CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES 
 
 
Article 34.- Fonaments de la regulació 
 
La regulació que es conté en aquest capítol es fonamenta en la protecció de 
la salut  pública  i  la  salubritat,  el  respecte  al  medi  ambient,  la  
protecció  dels menors, el dret al descans i tranquil·litat dels veïns o veïnes, 
el dret a gaudir d’un espai públic net i no  degradat, l’ordenada utilització de 
la via pública, la garantia de la seguretat pública, a més d’altres béns com 
ara la competència lleial en el marc d’una economia de mercat i els drets 
dels consumidors o consumidores i usuaris o usuàries. 
 
 
Article 35.- Normes de conducta 
 
1. D’acord amb el marc normatiu vigent, queda prohibit com a norma 
general, consumir begudes alcohòliques i altres drogues en els espais 
públics.   
 
La prohibició a la qual es refereix el paràgraf anterior restarà sense efecte 



en els supòsits  en  què  el  consum  de  begudes  alcohòliques  tingui  lloc  
en establiments i altres espais reservats expressament per a aquella 
finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat consum compti amb 
l’oportuna autorització  que  les  autoritats  competents  poden  atorgar, en 
casos puntuals, com ara festes o revetlles populars.    
 
2. Resta especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques descrit a 
l’apartat  1 d’aquest article, quan pugui alterar greument la convivència 
ciutadana. A aquests efectes, s’entendrà que es produeix l’esmentada 
alteració quan concorri alguna de les circumstàncies següents: 
 

a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es 
faci  de  forma  massiva  per  grups  de  ciutadans  o  ciutadanes  o 
convidi a l’aglomeració d’aquests. 

 
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la 

tranquil·litat de l’entorn o es provoquin situacions d’insalubritat, es 
superin els límits acústics o es vulnerin les normes sobre 
contaminació acústica i mediambiental.  
 

c) Quan el consum s’exterioritzi  en forma denigrant per als vianants o 
la resta d’usuaris dels espais públics, o quan es vulnerin les 
normatives sobre gestió de residus municipals i neteja viària, o es 
produeixin actes de vandalisme en el mobiliari urbà.  
 

d) Quan  els  llocs  on  es  consumeixi  es  caracteritzin  per  l’afluència  
de menors o la presència d’infants i adolescents. 

 
3. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, 
festiva,  esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es 
produeixin durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats 
anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen aquelles 
conductes,  els  seus  organitzadors  ho  comunicaran  immediatament  als 
agents de l'autoritat, els quals podran optar, en cas necessari, per la 
suspensió de l’activitat. 
 
4. Amb la finalitat de garantir el compliment d’allò previst en l’apartat 1 
d’aquest article, a l’exterior dels establiments oberts al públic o recintes en 
els que es duguin a terme activitats recreatives, les persones titulars, 
organitzadores o el seu personal, hauran d’impedir que el públic i altres 
persones usuàries surtin amb begudes alcohòliques dels establiments o dels 
recintes on es duguin a terme aquestes activitats. 
 
5. Està prohibida la promoció de begudes alcohòliques en establiments, 
locals i altres espais autoritzats per a subministrar-ne i consumir-ne feta per 
mitjà d’ofertes promocionals, premis, bescanvis, sorteigs, concursos, festes 
promocionals o rebaixes de preus que inclouen les ofertes que s’anuncien 
amb noms com “barra lliure”, “2x1”, “3x1”, “happy hour”, “club cards” o 



altres de semblants. 
 
6. En relació al punt anterior, es prohibeix l’activitat coneguda amb els 
noms de “disco-tour”, “pub-tour”, “pub crawl” o altres similars, consistent 
en realitzar rutes programades a diferents establiments d’oci oberts al 
públic. 
 
7. Està prohibida la publicitat, feta per qualsevol mitjà, de les activitats 
promocionals a què es refereixen els apartats 5 i 6 d’aquest article.  
 
8. Està prohibit enviar o distribuir a menors d’edat prospectes, cartells, 
invitacions i objectes de cap mena en què s’anomenin begudes 
alcohòliques, les marques o les empreses productores d’aquestes o els 
establiments en què se’n fa el consum.  
 
9. Està prohibit el subministrament de begudes alcohòliques de les 23 hores 
a les 8 hores de l’endemà en els establiments de venda de productes 
d’alimentació no destinats al consum immediat. Això s’ha d’entendre  sens 
perjudici dels acords presos per l’Ajuntament de Lloret de Mar en relació a  
l’avançament de l’horari de tancament dels establiments comercials d’acord 
amb les seves competències en matèria d’horaris. 
 
10. Està prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes 
alcohòliques a cap establiment ni llocs públics als menors de 18 anys. 
 
11. Està prohibida la publicitat i l’exposició massiva de begudes alcohòliques 
de més de 23º o dels seus envasos, en aparadors o altres llocs visibles des 
de la via pública, llevat d’aquells establiments comercials especialitzats, 
com ara bodegues, cellers, destil·leries, o d’altres anàlegs.    
 
 
Article 36.- Règim de sancions 
 
1. La  realització  de  les  conductes  descrites  als apartats 1, 3, 4, 7, 9 i 11   
de l’article precedent, tindran  la consideració d’infracció lleu, i seran 
sancionades amb una multa de fins a 750 euros.    
 
2. La realització de les conductes descrites en els apartats 2, 5, 6 i 8 de 
l’article precedent, tindran  la consideració d’infracció greu,  i seran 
sancionades amb una multa de 750,01 a 1.500  euros.  
    
Seran responsables de la infracció descrita a l’apartat 6 de l’article 
precedent, tant les entitats o empreses organitzadores de l’activitat, com 
els titulars dels establiments que participin en aquesta.  
 
3. La  realització  de  la  conducta  descrita  a l’apartat 10 de l’article 
precedent, tindrà  la consideració d’infracció molt greu, i serà sancionada 
amb una multa de 1.500,01 a 3.000 euros.    



 
 
Article 37.- Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors,  els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment les begudes, els envasos o els altres 
elements objecte de les prohibicions, així com els materials o els mitjans 
emprats. Les begudes alcohòliques intervingudes podran ser destruïdes 
immediatament per raons higiènic sanitàries. 
 
2. Per garantir la salut de les persones afectades, així com per evitar 
molèsties greus als ciutadans i ciutadanes, els  agents de l’autoritat, quan 
s'escaigui, podran acompanyar les persones en estat d'embriaguesa als 
serveis de salut o d'atenció social corresponents. 
 
 
CAPÍTOL SETE: ÚS I CONDUCTES IMPRÒPIES AMB AFECTACIÓ A 
L’ESPAI PÚBLIC 
 
 
Article 38.- Fonaments de la regulació 
 
1. La regulació continguda en aquest capítol es fonamenta en la garantia 
d’un ús racional i ordenat de l’espai públic i els seus elements, a més, si 
s’escau, de la salvaguarda  de  la salut pública, la  salubritat, el dret a 
gaudir d’un espai públic net i no degradat, la  protecció  de  la  seguretat  i  
el  patrimoni municipal i el respecte a les pautes generalment acceptades 
de la convivència ciutadana i de civisme. 
 
2. La regulació continguda en aquest capítol, també serà d’aplicació a les 
conductes realitzades des d’espais privats, quan aquestes afectin a l’espai 
públic. 
 
 
Article 39.- Normes de conducta 
 
1. Resta prohibit fer un ús impropi dels espais públics i els seus elements, 
així com dur a terme conductes impròpies, de manera que impedeixi o 
dificulti la utilització i el gaudi per la resta d’usuaris. 
 
2. No són permeses les següents conductes o usos impropis dels espais 
públics i dels seus elements: 
 

a) Acampar a les vies, als espais i als equipaments públics, així com en 
espais privats que no estiguin degudament autoritzats a tal efecte, 
acció que inclou la instal·lació estable en aquests espais públics o els 
seus elements o mobiliari, o en tendes de campanya, vehicles, 
autocaravanes o caravanes, llevat d’autoritzacions per a llocs 



concrets. Quan es tracti de persones en situació d'exclusió social, 
s'estarà a allò que es preveu a l'article 41.2 d'aquesta Ordenança. 

 
b) Dormir de dia o de nit en els vehicles i espais citats en l’apartat 

anterior. 
 

c) Utilitzar els bancs i els seients públics, així com altres elements del 
mobiliari públic, per a usos diferents als quals estan destinats. 

 
d) Rentar-se o banyar-se en les fonts, els estanys, cabines sanitàries o 

similars. 
 

e) Rentar roba, estris de cuina o objectes anàlegs, a les fonts, els 
estanys, les dutxes, cabines sanitàries o similars. 

 
f) Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics 

com els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, 
així com qualsevol altre element de places, parcs, jardins i de la via 
pública en general. 

 
g) Mantenir relacions o determinades pràctiques sexuals als espais i 

equipaments públics que puguin atemptar contra el respecte a les 
pautes generalment acceptades de la convivència ciutadana i de 
civisme. 

 
h) Realitzar les necessitats fisiològiques, així com escopir, en qualsevol 

dels espais definits a l’article 3 d’aquesta Ordenança com a àmbit 
d’aplicació objectiva de la mateixa, llevat de les instal·lacions o 
elements que estiguin destinats especialment a la realització 
d’aquestes necessitats. 

 
i) Anar despullat o despullada totalment o parcialment pels espais 

públics, llevat en els llocs previstos a l’efecte, com ara platges que 
tinguin la consideració de nudistes, o d’altres expressament 
autoritzats.  

 
j) Transitar o estar-se en els espais públics només amb banyador o una 

altra peça de roba similar, tret de les piscines, les platges, o els altres 
llocs on sigui normal o habitual estar-s’hi amb aquesta peça de roba. 

 
La prohibició a la qual es refereix aquest apartat no és d’aplicació a la 
banda de mar dels passejos marítims ni als espais públics que limitin 
i donin accés immediat a les platges o zones de bany.  

 
k) Accedir o romandre als equipaments o edificis públics amb la 

utilització d’elements com ara passamuntanyes, cascs integrals, vels 
integrals, mocadors o altres vestimentes o accessoris similars, de 
manera que s’impedeixi o dificulti la identificació i la comunicació 



visual de les persones.  
 

S’exceptuaran d’aquesta prohibició les disfresses amb motiu de 
revetlles o festes populars. 
 

l) Atemptar, increpar o molestar amb actituds o comportaments incívics 
que alterin o puguin afectar la pacífica convivència, tant en espais 
públics com en espais privats, quan aquests comportaments 
transcendeixin a l’espai públic. 
 

m) Disparar projectils de qualsevol tipus o llençar objectes o productes 
líquids o sòlids, així com projectar feixos o punts lumínics a la via 
pública, els seus usuaris, o altres béns o espais de titularitat pública o 
privada. 
 

n) Fer una utilització indeguda dels espais o elements de qualsevol 
edifici públic o privat, incloent els establiments destinats a un ús 
turístic, que posin o puguin posar en perill la seguretat pròpia o la de 
terceres persones. S’inclou dins d’aquestes conductes, entre d’altres, 
la pràctica coneguda com a “balconing” i d’altres similars.      
 

3. Amb la finalitat de garantir que les conductes descrites en els apartats l), 
m) i n) del punt anterior, no es puguin produir des de l’interior, o des de les 
finestres o balconades, de qualsevol tipus establiment o habitatge, destinat 
a l’allotjament d’ús turístic, les persones titulars o responsables dels 
mateixos, restaran obligades a adoptar les mesures i els mitjans que siguin 
necessaris a aquest efecte. 
 
4. En relació als parcs, jardins i zones verdes públiques, s’estableix el 
següent:  

 
a) Els/les visitants dels jardins, parcs i zones verdes del terme municipal 

de Lloret de Mar hauran de respectar l’arbrat i les plantacions de tot 
tipus i les plantes i les instal·lacions complementàries, així com evitar 
tota classe de desperfectes i brutícia. 

 
b) Tota la ciutadania està obligada a mantenir una conducta correcta i a 

respectar les indicacions contingudes en la senyalització i els horaris 
existents als jardins i parcs i a atendre les indicacions que puguin 
formular el personal del Servei Municipal de Manteniment i/o els 
agents de la Policia Local. 

 
c) En plantacions d’arbrat urbà i en parcs i jardins públics està 

especialment prohibit: 
 

1) Qualsevol acció que modifiqui el sistema arbori o les plantacions 
de titularitat municipal actuals, ja sigui plantar, podar, moure, 



trasplantar, arrencar o talar cap arbre o planta, sense la sol·licitud 
prèvia i l’autorització municipal. 

 
2) Trepitjar o passar per sobre dels talussos, els parterres i les 

plantacions, i danyar les plantes i les flors, excepte el cas de les 
zones de gespa que són zones de pas, expressament autoritzades 
per ser trepitjades. 

 
3) Pujar als arbres; sacsejar-los; trencar branques, esqueixos, fulles, 

flors o fruits; gravar l’escorça o arrencar-la i, en general, 
perjudicar l’arbrat, els arbusts i les plantacions de qualsevol altra 
manera. 
 

4) Abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no sigui perjudicial, 
en els escossells dels arbres i a les rases o sots i les seves 
proximitats. 

 
5) Dipositar enderrocs, runes i d’altres elements similars derivats de 

materials constructius i qualsevol altre tipus de materials que 
puguin dificultar el pas de l’aigua, l’aire o dels fertilitzants a les 
arrels, o l’accés dels operaris per al seu manteniment habitual. 

 
6) L’abocament o l’abandó d’objectes, residus o deixalles de 

qualsevol mena fora dels llocs autoritzats i embrutar de qualsevol 
manera l’espai. 

 
7) Llençar objectes encesos, llumins o puntes de cigarreta encesos.  

 
8) Lligar als arbres filferros, cordes, cartells, pancartes o altres 

elements que puguin provocar l’escanyament a l’escorça, així com 
clavar-hi claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o en 
les branques dels arbres. 

 
9) La construcció de barraques, cabanes, coberts i obres similars. 

 
10) Extreure molsa, pedres, sorra, plantes, aspres o altres 

elements ornamentals. 
 

11) Manipular el sistema de reg, així com les aixetes d’aigua, 
arquetes o instal·lacions similars. 

 
12) Caçar, matar o maltractar ocells, peixos o altres animals. 

 
13) L’entrada i circulació de ciclomotors i altres vehicles a motor, 

excepte vehicles de serveis. 
 

14) Els jocs infantils estan destinats exclusivament als nens, i els 
elements de salut a persones adultes. Són infracció tots els actes 



que suposin un mal ús dels jocs o que generin brutícia o danys, i 
en particular: l'ús de jocs que puguin ocasionar danys o molèsties 
a altres persones; l'ús diferent d’allò establert que comporti o 
pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo; i també trencar-ne 
alguna part, descalçar-los o altres actes anàlegs. 
La responsabilitat de vigilar i controlar la seguretat dels nens que 
fan ús dels jocs infantils és de pares o mares, tutor/es o 
guardadors/es. 

 
15) La realització de foc amb qualsevol sistema o artefacte, 

excepte en el cas d’encendre’l personal autoritzat. 
Queden exempts aquells actes festius o esdeveniments que 
disposin d’autorització municipal prèvia. En tot cas, en finalitzar 
l’acte, caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions 
inicials. 
 

16) En cas que l’Ajuntament de Lloret de Mar doni permís per 
realitzar algun tipus d’activitat en els espais verds públics, un cop 
finalitzat l’acte, l’entitat o l’empresa organitzadora està obligada a 
retirar tot el material de senyalització i de protecció que s’hagi 
instal·lat per a fer l’activitat, en el termini màxim fixat a 
l’autorització. 
 
El material de senyalització ha d’ésser sempre totalment 
desmuntable. Es prohibeix expressament d’emprar pintura i de 
clavar cartells indicadors en els arbres i mobiliari per a senyalitzar. 

 
Els organitzadors seran els responsables dels possibles danys que 
es produeixin en ocasió o a conseqüència dels actes que s’hi 
celebrin, tot això sense perjudici de la sanció o qualsevol altre 
tipus d’acció legal que procedeixi. 

 
5. Qualsevol persona propietària de jardins i plantacions privades, de solars, 
parcel·les i terrenys no edificats en què hi hagi plantacions que limitin amb 
la via pública, estan obligats a podar o controlar el creixement d’aquestes 
plantacions de manera que no obstrueixin o dificultin la il·luminació dels 
carrers, la senyalització viària, disminueixin la visibilitat a les cruïlles, es 
respecti la distància de seguretat amb les línies elèctriques o representin un 
risc pels vianants o pels béns o una molèstia per als vianants o vehicles que 
hi circulin. També estan obligats a tractar les plantacions de manera que en 
cas d’estar afectades per algun tipus de plaga puguin suposar un risc de 
transmissió de la plaga a d’altres exemplars vegetals o bé ser un risc per a 
la seguretat i salut de persones o animals. 
 
 
Article 40.- Règim de sancions 
 
1. Les conductes descrites a l’article precedent tindran la consideració 



d’infracció lleu, i seran sancionades amb una multa de fins a 750 euros.   
 
2. Quan la conducta descrita a l’apartat h) del punt 2 de l’article precedent, 
es realitzi en espais públics de concorreguda afluència de persones o que 
siguin freqüentats per menors, o  es faci en monuments o edificis catalogats 
o protegits, o en les seves proximitats, tindrà  la consideració d’infracció 
greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 1.500 euros. 
 
3. Quan la infracció sigui la prevista en els apartats i), j), i k) del punt 2 de 
l’article precedent, els agents de l'autoritat recordaran en primer lloc a 
aquestes persones que les esmentades pràctiques estan prohibides per la 
present Ordenança, i en cas que la persona persistís en la seva actitud, es 
procedirà a la formulació de la denúncia pertinent. 
 
4. Quan les conductes descrites en els apartats l), m) i n) del punt 2 de 
l’article precedent, comportin un especial risc per a la seguretat de les 
persones, tindran  la consideració d’infracció greu, i serà sancionada amb 
multa de 750,01 a 1.500 euros. 
 
5. Quan de forma negligent o de manera reiterada, s’incompleixi amb les 
obligacions derivades del punt 3 de l’article precedent, aquesta infracció 
tindrà la consideració de greu, i serà sancionada amb multa de 750,01 a 
1.500 euros. 
 
 
Article 41.- Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els agents de l’autoritat 
retiraran i intervindran cautelarment  el gènere, els materials i els mitjans 
emprats. 
 
2. Els  serveis  municipals  adoptaran  en  cada  cas  les  mesures  que  
siguin procedents en coordinació amb els serveis socials municipals o, si 
escau, amb altres institucions  públiques i, si ho estimés necessari per raons 
de salut, acompanyarà aquestes persones a l’establiment o servei municipal 
adient, amb la finalitat de socórrer-la o ajudar-la en allò que sigui possible.  
 
3. En  els  supòsits  previstos  a  l'article  39.2 a)  en  relació  amb  
autocaravanes  i caravanes, els serveis municipals i els agents de l'autoritat 
informaran dels llocs municipals habilitats per a l'estacionament d'aquests 
vehicles. 
 
4. Quan es tracti de les conductes previstes als apartats a) i b)  de l’article 
39.2, i la persona infractora no acrediti la residència legal en territori 
espanyol, l’agent denunciant fixarà provisionalment la quantia de la multa i, 
de no dipositar-se el seu import, es procedirà a la immobilització del vehicle 
i en el seu cas a la seva retirada i ingrés en el dipòsit municipal. 
 



 
CAPÍTOL VUITÈ: ACTITUDS  VANDÀLIQUES EN L’ÚS DEL MOBILIARI 
URBÀ. DETERIORAMENT DE L’ESPAI URBÀ 
 
 
Article 42.- Fonaments de la regulació 
 
Amb les conductes tipificades com a infracció en aquest capítol es 
protegeixen l’ús racional de l’espai públic, el respecte a les persones i béns, 
la seguretat, la salut i integritat física de les persones o el patrimoni 
municipal. 
 
 
Article 43.- Normes de conducta 
 
1. Són prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en l’ús 
del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la 
integritat física de les persones o els béns. 
 
2. Resten prohibits els actes de deteriorament greu, com ara destrosses 
dels espais  públics  o  les  seves  instal·lacions  o  elements,  siguin  
mobles  o immobles,  no  derivats  de  les  alteracions  de  la  seguretat  
ciutadana contemplades a l’apartat 1 anterior. 
 
3. Resta prohibit colpejar, sacsejar, enfilar-se o donar puntades de peu a 
elements o objectes, mobles o immobles, de titularitat pública o privada, 
que romanguin o siguin accessibles des de la via pública. 
 
4. Queda prohibida qualsevol actuació sobre els béns protegits per aquesta 
ordenança que sigui contrària al seu ús o finalitat o impliquin el seu 
deteriorament, ja sigui per ruptura, arrencament, incendi, abocament, 
desplaçament indegut, utilització de materials o substàncies i qualsevol 
altra activitat o manipulació que els embruti, degradi o menyscabi la seva 
estètica i el seu normal ús i finalitat.  
 
5. Els  organitzadors  d’actes  públics  de  naturalesa  cultural,  lúdica,  
festiva, esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè  no es 
produeixin, durant la seva celebració, les conductes descrites en els 
apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests  actes es realitzen 
les esmentades conductes els seus organitzadors ho hauran de comunicar 
immediatament als agents de l'autoritat. 
 
 
Article 44.- Règim de sancions 
 
1. Sens perjudici de la legislació penal i de protecció de la seguretat 
ciutadana, les conductes descrites a l’apartat 1 de l’article anterior són 
constitutives d’infracció molt greu, i seran sancionades amb multa de 



1.500,01 a 3.000 euros. 
 
2. Sens  perjudici  de  la  legislació  penal  i  local,  els  actes  de  
deteriorament descrits a l’apartat 2 de l’article precedent tindran  la 
consideració d’infracció greu, i seran sancionades amb multa de 750,01 a 
1.500 euros. 
 
3. Les conductes descrites als apartats 3, 4 i 5 l’article precedent, tindran  
la consideració d’infracció lleu, i seran sancionades amb una multa de fins a 
750 euros.   
 
 
Article 45.- Intervencions específiques 
 
En els supòsits recollits en els articles anteriors, si és el cas, els agents de 
l’autoritat retiraran i intervindran cautelarment els materials, el gènere, o 
els mitjans emprats. 
 
 
CAPÍTOL NOVÈ.  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
 
Article 46.- Fonaments de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir el dret constitucional a gaudir d’un 
medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 
45 de la Constitució. 
 
També té per objecte garantir el compliment de les obligacions de respecte 
al descans dels veïns i les veïnes, i d’evitar la producció de sorolls que 
alterin la normal convivència, independentment de l’hora del dia. 
 
 
Secció primera.- Conductes en els espais públics que pertorben el 
descans i la tranquil·litat de veïns o veïnes i vianants. 
 
 
Article 47.- Normes de conducta 
 
1. El comportament dels ciutadans i ciutadanes a la via pública i zones de 
pública concurrència, així com dins els vehicles de servei públic o altres 
espais públics s'ha de mantenir dins dels límits de la bona convivència 
ciutadana.  
 
2. És prohibeix l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal 
entre les 23 hores i les 8 hores, excepte quan provingui d’activitats 
populars, festives o altres que per les seves característiques requereixin 
realitzar-se ininterrompudament i estiguin autoritzades per l’Ajuntament. 



 
3. En especial i llevat d'autorització municipal, està prohibit, en qualsevol 
horari, pertorbar el descans i la tranquil·litat dels veïns, veïnes i vianants 
mitjançant: 
 

a) Funcionament d'aparells de televisió, radio, musicals, megàfons, 
“vuvuzeles” o altres aparells sonors. 

 
b) Cants, crits, baralles o qualsevol altre conducta humana molesta. 

 
c) Funcionament de vehicles a motor o altres aparells generadors de 

soroll. 
 

d) Artefactes pirotècnics, petards i coets, llevat d’autorització municipal 
expressa. 

 
4. No obstant allò regulat en els punts anteriors i sempre que no es posi en 
perill la convivència o la seguretat de les persones, es permetrà l’emissió de 
sorolls o el llançament de petards a la via o espais públics, quan aquestes 
conductes siguin a conseqüència de celebracions espontànies 
d’esdeveniments esportius rellevants o d’altres d’especial rellevància social. 
 
 
Article 48.- Sistemes d'avisos acústics d'establiments i edificis 
 
1. Es prohibeix fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d'avís 
com alarmes, sirenes, senyalització d'emergència i sistemes similars. 
 
2. Els titulars o responsables de les instal·lacions, les han de mantenir en 
perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per causes 
injustificades. 
 
3. S'autoritzaran proves i assaigs d'aparells d'avís acústic dels següents 
tipus: 
 

a) Per a la instal·lació: seran les que es realitzin immediatament després 
de la seva instal·lació. 

 
b) De manteniment: seran les de comprovació periòdica dels sistemes 

d'avís. 
 
4. Aquestes proves podran efectuar-se entre les 10:00 i les 20:00 hores, 
havent comunicat prèviament a la Policia Local el dia i l'hora. L'emissió de 
so no podrà ser superior als dos minuts. 
 
5. Instal·lació d'alarmes. La instal·lació d'alarmes i altres dispositius 
d'emergència sonors en establiments comercials, domicilis i altres edificis 
s'haurà de comunicar a la Policia Local, indicant: nom i cognoms, DNI, 



domicili i telèfons de contacte, almenys de dues persones, que puguin fer-
se responsables de l'establiment o edifici i anul·lar l'emissió de sorolls. El fet 
de que el titular no hagi donat informació a la Policia Local sobre ell mateix 
o sobre la persona responsable de la instal·lació, serà considerat com una 
autorització tàcita per a que la policia usi els mitjans necessaris per a 
interrompre el so del sistema d'avís. 
 
6. En el cas que la policia no pugui localitzar cap responsable de l'alarma, 
els agents podran usar els mitjans al seu abast necessaris per fer cessar la 
molèstia, amb càrrec al titular de l'establiment o edifici on estigués situada.  
 
7. En cas de molèsties reiterades produïdes pel mateix dispositiu sense que 
s’hagin adoptat les mesures correctores adients, es donarà compte de la 
infracció al cos de Mossos d’Esquadra i s’estarà a allò previst al RD 
2364/1994, de 9 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat 
Privada.  
 
 
Article 49.- Sorolls des de vehicles 
 
1. Es prohibeix que els vehicles estacionats a la via pública o en espais 
privats produeixin sorolls innecessaris amb aparells d'alarma o senyalització 
d'emergència. 
 
2. Els vehicles que es trobin en aquesta situació podran ser retirats d'ofici o 
a requeriment, en el segon cas, per evitar molèsties als veïns. 
 
3. Els conductors i ocupants de vehicles s'abstindran de posar a elevada 
potència els aparells de so o equips musicals quan circulin o estiguin 
estacionats, evitant que les emissions acústiques transcendeixin a l'exterior. 
 
4. Els conductors de vehicles prioritaris faran un ús racional dels senyals 
acústics als efectes de pertorbar el mínim possible el descans veïnal, 
especialment durant la franja horària prevista en l’apartat 2 de l’article 47 
d’aquesta ordenança. 
 
5. La regulació de les conductes que ocasionin molèsties causades per les 
emissions de  vehicles a motor serà la contemplada a l’ordenança municipal 
de circulació.  
 
 
Article 50.- Publicitat sonora 
 
1. S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts 
directament o per reproducció de la veu humana, com el so d'instruments 
musicals o d'altres artificis mecànics o electrònics. 
 



2. La publicitat sonora queda prohibida en tot el terme municipal,  d’acord 
amb els que s’estableix a l’ordenança municipal reguladora de l’ús de la via 
pública. 
 
 
Article 51.- Artefactes pirotècnics, petards i coets 
 
Queda prohibit portar metxes enceses i disparar petards, coets i tota classe 
d'articles pirotècnics que puguin produir sorolls o incendis a la via pública 
llevat d'autorització expressa o en Festes locals o supramunicipals, d'acord 
amb la normativa legal que sigui d'aplicació en cada moment. 
 
 
Article 52.- Sorolls d'espectacles, activitats de lleure, musicals, 
recreatives i esporàdiques. 
 
1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o 
d’altres manifestacions populars a la via pública o en altres àmbits d’ús 
públic o privat a l’aire lliure, així com els actes cívics, culturals, 
reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d’atraccions, mítings i 
tots els altres que tinguin un caràcter semblant, han de disposar 
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a 
complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via pública 
segons la zona on tinguin lloc, així com l'horari d'inici i finalització de 
l'activitat. 
 
2. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la 
instal·lació d’un limitador-enregistrador o altres mecanismes similars, per 
garantir que no se superin els nivells d’immissió. 
 
3. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als 
apartats anteriors, i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de 
la infracció, l’Ajuntament pot adoptar les mesures necessàries, inclosa la 
suspensió de l’activitat. 
 
 
Secció Segona.- Establiments i activitats. 
 
 
Article 53.- Normes de conducta 
 
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial, d’oci, turística o de qualsevol 
altra mena, que es desenvolupi al terme municipal de Lloret de Mar, haurà 
d’adoptar les mesures oportunes per a adequar la producció de 
contaminació sonora als límits establerts a la normativa corresponent, 
especialment en el Pla General d’Urbanisme de Lloret de Mar, a les 
ordenances municipals reguladores corresponents i a la normativa sectorial 
vigent. 



 
2. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública 
concurrència seran directament responsables d’adoptar mesures adequades 
per tal d’evitar actes incívics o molestos dins llurs locals, als seus accessos, 
així com a les terrasses, i col·laboraran amb les autoritats públiques en el 
manteniment de l’ordre públic i el descans veïnal. 
 
3. Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública 
concurrència no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els 
cossos i forces de seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència 
ciutadana i  hauran de col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot 
moment. 
 
4. Els establiments oberts al públic que estiguin dins l’àmbit d’aplicació de la 
Llei 11/2009, d’establiments públics i activitats recreatives, o normativa que 
la substitueixi, i que puguin emetre música mecànica o en directe, hauran 
de mantenir en tot moment les portes de l’establiment totalment tancades. 
En qualsevol cas s’hauran d’ajustar a les prescripcions que estableix el Pla 
General de Lloret de Mar, a les ordenances municipals reguladores 
corresponents i a la normativa sectorial vigent o l’equivalent que en el futur 
la pogués substituir. 
 
Serà preceptiva l’adopció de mesures correctores, com ara vestíbuls, 
contraportes o altres elements necessaris, a fi i efecte de garantir el 
compliment d’allò previst en el paràgraf anterior. 
 
5. Els titulars dels establiments públics i activitats recreatives i el seu 
personal vetllaran perquè, a l’exterior dels seus establiments, no hi hagi 
acumulació innecessària de gent o es generin cues que provoquin sorolls o 
pertorbin el descans veïnal. 
 
6.- Els establiments hotelers podran sol·licitar autorització per oferir 
sessions de ball o festes en els espais oberts del seu recinte i fins a les 
24:00 hores, però limitades a la seva clientela.   
 
En sol·licitar l'autorització, s'acreditarà disposar d'un lloc adient, a l'interior 
del recinte hoteler, degudament delimitat en plànols que s'acompanyaran a 
la sol·licitud, sense que aquest emplaçament pugui ser modificat. 
 
Les autoritzacions quedaran subjectes a les següents condicions: 
 

a) El volum del so generat s’haurà d’adequar als límits establers a 
l’autorització i s’haurà de disposar d’un limitador-enregistrador, per 
tal d’assegurar que no se superin aquests.  
 

b) Els sistemes de megafonia i els equips de música amplificada de les 
instal·lacions a l’aire lliure han de ser direccionals, i han d’estar 
orientats cap a l’interior del recinte. 



 
c) No podran celebrar-se dins el recinte hoteler autoritzat, cap tipus de 

sessions i/o espectacles diferents al que expressament s’ha 
autoritzat. 
 

d) Qualsevol infracció dels termes en què s'atorguin les autoritzacions, 
serà sancionada adequadament, de conformitat a la normativa 
vigent. La reiteració en les infraccions podrà comportar la retirada de 
l’autorització. 

 
7.- Les empreses turístiques explotadores o gestores d’apartaments o 
habitatges d’ús turístic, així com els propietaris d’habitatges d’ús turístic, 
tindran les següents obligacions: 
 
a) Pel que fa als apartaments turístics: 
 

1) Inscriure’s en el corresponent registre d’apartaments turístics de la 
Generalitat de Catalunya, així com complir amb els requisits 
establerts a la Llei 13/2002 de 21 de juny de Turisme de Catalunya, 
així com el Decret Legislatiu 183/2010 de 23 de novembre, 
d’Establiments d’Allotjament Turístic i normativa sectorial que la 
desenvolupi. 

2) Disposar d’un registre d’hostes. 
3) Disposar d’un servei de consergeria, d’acord amb la  “ratio” d’1 

conserge per cada 40 apartaments. A títol d’exemple: 
 

- Fins a 40 apartaments  1 conserge 
- De 41 a 80 apartaments           2 conserges 
- De 81 a 120 apartaments 3 conserges,... i així successivament. 

 
Les tasques dels conserges d’apartaments turístics seran les de vetllar 
perquè no hi hagi alteracions de l’ordre i la convivència ciutadana i per 
garantir el descans dels veïns, d’acord amb les normes contingudes en 
la present ordenança. 
 
Les empreses turístiques hauran de prestar el servei de consergeria dels 
apartaments que estiguin en funcionament, de manera continuada des 
de les 20 hores a les 8 hores de l’endemà . 
 
Si els serveis d’inspecció, ja siguin municipals o de la Generalitat, 
detecten que alguna empresa explotadora d’apartaments turístics no 
observa alguna de les obligacions previstes en aquest article, des de 
l’Ajuntament es podrà incoar el corresponent expedient sancionador, 
essent el règim jurídic aplicable en el cas d’infracció relacionada amb 
l’obligació regulada a l’apartat 1)  el previst a la normativa sectorial 
aplicable, i en el cas d’infracció relacionada amb les obligacions 
regulades en els apartats 2) i 3) el règim general previst en aquesta 
ordenança. 



 
b) Pel que fa als habitatges d’ús turístic: 
 

1) Legalitzar l’habitatge d’ús turístic mitjançant la corresponent 
comunicació prèvia a l’Ajuntament, d’acord amb allò previst al Decret 
159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i 
d’habitatges d’ús turístic. 
 
2) Exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a les persones 
usuàries el següent: 
 

- El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de 
queixa, reclamació i denúncia.  

- El número de registre d’entrada a l’Ajuntament de la 
comunicació prèvia d’inici de l’activitat.  

- El número de telèfon previst a l’apartat 3) següent.  
 
3) Facilitar a usuaris, veïns i a l’Ajuntament un telèfon de contacte, 
propi o d’una tercera persona, que pugui atendre de manera 
immediata i a qualsevol dia i hora les incidències relatives a l’activitat 
d’habitatge d’ús turístic. 
 
4) Garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge. 
Aquest servei haurà de ser dut a terme per una persona, que haurà 
de ser localitzable les 24 hores i s’haurà d’incrementar 
proporcionalment en una persona més cada 25 habitatges.   
 
Les tasques del servei d’assistència serà la de vetllar perquè no hi 
hagi alteracions de l’ordre i la convivència ciutadana i per garantir el 
descans dels veïns, d’acord amb les normes contingudes en la 
present ordenança. 
 
5) Comunicar qualsevol modificació de les dades de contacte per tal 
de que aquestes estiguin sempre a disposició dels serveis policials i 
d’inspecció municipals. 
 
6) En el cas que la persona o persones usuàries d’un habitatge d’ús 
turístic atemptin contra les regles bàsiques de la convivència o 
incompleixin les ordenances municipals dictades a l’efecte, les 
empreses turístiques explotadores o gestores d’habitatges d’ús 
turístic, així com els propietaris d’habitatges d’ús turístic hauran de 
requerir, en el termini de 24 hores, al cessionari perquè abandoni 
l’habitatge. 
 
Les empreses turístiques explotadores o gestores d’habitatges d’ús 
turístic, així com els propietaris d’habitatges d’ús turístic, podran 
sol·licitar l’auxili dels agents de l’autoritat per a desallotjar-lo, quan 



les persones usuàries incompleixin les regles de convivència 
ciutadana recollides en la present ordenança. 
 
7) Per altra banda, el propietari i l’empresa gestora seran 
responsables solidaris per no haver adoptat les mesures preventives 
necessàries en els següents casos: 
 

- Quan hagin estat requerits pels Serveis de la Policia Local 
en l’obligació de l’aplicació d’allò establert en l’article 
53.7.b.6. 

- Quan es produeixi més d’una sanció per una conducta 
tipificada com a infracció en aquesta ordenança a un 
arrendatari d’un mateix habitatge d’ús turístic i dins el 
període dels 12 mesos següents, independentment de si 
l’infractor o infractors siguin o no els arrendataris 
denunciats anteriorment, sempre que l’esmentada conducta 
s’hagi produït a l’interior de l’habitatge o finca objecte 
d’arrendament.  

 
 
Secció tercera.- Conductes en els espais privats que pertorben el 
descans i la tranquil·litat de veïns o veïnes. 
 
 
Art. 54.- Normes de conducta. 
 
1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins els habitatges i altres 
espais de titularitat privada, s’haurà de mantenir un comportament dintre 
dels valors que exigeix la convivència ciutadana i el respecte vers els altres, 
no solament amb relació al veïnat més proper, sinó també en relació a les 
activitats a l’exterior i als edificis adjacents, per la qual cosa, la producció 
de sorolls s’haurà de mantenir dins dels límits admissibles, sense poder-se 
ultrapassar els establerts a la normativa específica. 
 
2. L’acció municipal s’adreça especialment al control dels sorolls, al qual 
efecte la ciutadania ha de respectar el següent: 
 

a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha 
de mantenir a nivells que no afectin la bona convivència. 

 
b) El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells de 

música, aire condicionat, ventilació, refrigeració, instruments 
musicals o acústics i similars a l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar 
als límits legalment establerts per tal d’evitar molèsties innecessàries 
a la resta. 

 
3. No es podrà molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es 
trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com 



els tancaments de porta bruscs, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i 
similars, especialment en hores de descans nocturn. No es podrà molestar 
el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels nivells 
establerts i siguin difícilment mesurables, com els sorolls constants i 
repetitius. 
 
4. Està especialment prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans 
aliè en l’interior dels habitatges i espais de titularitat privada, especialment 
entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent. 
 
5. Les reparacions domèstiques, obres, mudances, canvis de mobles, i 
similars s’efectuaran entre les 08:00 i les 21 hores dels dies laborables i 
entre les 10:00 hores i les 20:00 hores dels dies festius, excepte en els 
casos de força major. 
 
6. Els espectacles, les activitats de lleure, musicals, recreatives i 
esporàdiques realitzades en espais privats quan puguin tenir repercussió en 
els espais públics o privats contigus, queden sotmeses a l'obtenció 
d'autorització municipal. L'Ajuntament determinarà com a condicions de 
l'autorització el nivell sonor així com l'horari d'inici i finalització de l'activitat. 
 
7. Els titulars o persones responsables dels establiments o empreses 
turístiques i habitatges d’ús turístic, hauran de vetllar i adoptar les mesures 
necessàries per garantir que a l’interior dels seus establiments i habitatges, 
no es produeixin les molèsties descrites en aquesta secció. 
 
8.- Aquestes mateixes normes seran aplicables als sorolls produïts des de 
qualsevol espai públic o privat que afecti i pertorbi la convivència ciutadana 
i el descans dels veïns, com per exemple, els sorolls emesos des de 
embarcacions que es trobin a poca distància de la costa.  
 
 
Secció Quarta.- Règim Sancionador. 
 
 
Article 55.- Règim de Sancions 
 
1. L'incompliment del que disposa el present capítol constituirà una infracció 
lleu i serà sancionada amb una multa de fins a 750 euros. 
 
2. L’incompliment de les obligacions regulades en l’article 53.7.a).3 i 
53.7.b).3, 4 i 5 tindran la consideració d’infracció greu, i seran sancionades 
amb una multa de 750’01 fins a 1.500 euros. 
 
3. L’incompliment de les obligacions regulades a l’article 53.7.b).1, 6 i 7 
tindran la consideració de molt greus i seran sancionades amb una multa de 
1.500’01€ a 3.000€.” 
 



 
Article 56.- Intervencions específiques 
 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els  agents de l'autoritat 
podran retirar i intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats. 
 
2. En els casos en què sigui possible, es durà a terme un mesurament 
sonomètric a fi i efecte de comprovar si es superen els límits permesos en 
cada supòsit, d’acord amb la normativa específica.  
 
3. En aquells casos en què el nivell o les característiques de les molèsties o 
dels sorolls siguin difícilment mesurables, aquestes hauran de ser 
constatades pels agents de l’autoritat, i descrites de forma motivada en la 
denúncia amb criteris d’intencionalitat i desproporcionalitat per volum alt, 
de tal manera que aquests es puguin considerar com a excessius. 
 
 
CAPÍTOL DESÈ: FUMS I OLORS 
 
 
Article 57.- Fonaments de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir el dret constitucional a gaudir d’un 
medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 
45 de la Constitució. 
 
També té per objecte evitar aquelles conductes que puguin produir 
molèsties a les persones.  
 
 
Secció Primera: Fums 
 
 
Article 58.- Normes de conducta 
 

1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es 
porti a terme al terme municipal de Lloret de Mar és sotmesa a la normativa 
vigent, pel que fa a les emissions i immissions de productes contaminants a 
l’atmosfera. 
 
2. És prohibit d’efectuar emissions a l’atmosfera que sobrepassin els límits 
contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible de 
produir efectes nocius a la salut de les persones. 
 
3. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions 
necessàries per a prevenir la contaminació atmosfèrica, sens perjudici de 
les competències atribuïdes a altres administracions públiques. 
 



4. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme 
municipal hauran de complir les condicions establertes en la normativa 
d’emissions gasoses i soroll. 
 
5. Les persones propietàries dels vehicles de motor seran responsables de 
mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen les 
normes establertes a aquests efectes, i queda totalment prohibit ultrapassar 
aquests límits. 
 
6. Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulin dins 
dels límits del terme municipal reuneixin, a priori, les condicions tècniques 
necessàries per mantenir les seves emissions de substàncies contaminants i 
de soroll dins dels límits legalment establerts, i per minimitzar els riscos 
d’accidents, les persones propietàries han de complir, en el seu moment, el 
tràmit de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV). 
 
 
Secció Segona: Olors 
 
 
Article 59.- Normes de conducta 
 
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi 
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el 
medi ambient. 
 
2. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors 
és obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes 
que les van motivar, sens perjudici de la imposició de les sancions 
corresponents. 
 
3. En el cas de dur-se a terme operacions susceptibles de desprendre bafs o 
emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se als locals condicionats 
per tal que no passin a l’exterior. 
 
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en 
sigui l’origen, hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, 
xemeneies o extractors, segons els casos i d’acord amb la normativa 
específica. 
 
 
Article 60.- Règim de Sancions 
 
L'incompliment del que disposa el present capítol tindrà  la consideració 
d’infracció lleu, i serà sancionada amb una multa de fins a 750 euros.    
 
 
Article 61.- Intervencions específiques 



 
1. En els supòsits recollits en els articles anteriors, els  agents de l'autoritat 
podran retirar i intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats. 
 
2. En els casos en què sigui possible, es durà a terme un mesurament de 
les emissions a fi i efecte de comprovar si es superen els límits permesos en 
cada supòsit. 
 
3. En el cas de l’emissió de fums dels vehicles a motor, els Agents de 
l’Autoritat procediran d’acord amb allò previst en l’Ordenança de Circulació i 
d’altra normativa específica. 
 
4. En aquells casos en què el nivell o les característiques de les molèsties 
produïdes per les emissions regulades en el present capítol  siguin 
difícilment mesurables, aquestes hauran de ser constatades pels agents de 
l’autoritat, i descrites de forma motivada en la denúncia.  
 
 
CAPÍTOL ONZÈ: CONTAMINACIÓ PER RESIDUS I NETEJA 
 
 
Article 62.- Fonament de la regulació 
 
Aquesta regulació té per objecte protegir el dret constitucional a gaudir d’un 
medi ambient adequat i a la protecció de la salut previstos als articles 43 i 
45 de la Constitució. 
 
També té per objecte evitar aquelles conductes que puguin  contaminar o 
embrutar l’entorn urbà  i natural del municipi, així com provocar molèsties a 
les persones.  
 
 
Secció 1ª.- Regulació de les conductes relatives a la neteja viària. 
 
 
Article 63.- Normes de conducta. 
 
1. Amb caràcter general totes les activitats que puguin ocasionar 
l’embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es 
desenvolupen i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada 
cas siguin procedents, exigeixen dels seus titulars l’obligació d’adoptar les 
mesures adients per evitar l’embrutiment, així con la de netejar la part de la 
via pública i els seus elements estructurals que s’haguessin vist afectats, i a 
retirar els materials residuals resultants. 
 
2. Queda prohibit:  
 



a) Embrutar qualsevol espai o element de la via pública i en especial les 
façanes i les portes dels edificis, tant públics com privats, o el 
mobiliari urbà que hi ha a la via pública. Això també inclou la 
prohibició de col·locar adhesius, papers, cartells, etc. sense 
l’autorització expressa de l'Ajuntament o fora dels espais habilitats 
per aquesta finalitat. 

 
L’autorització per efectuar qualsevol tipus de publicitat porta implícita 
l’obligació de netejar els espais o instal·lacions de la via pública o 
altres béns que haguessin de ser utilitzats com a suport, i de retirar, 
finalitzat el termini fixat a l’autorització, els elements publicitaris i els 
seus corresponents accessoris. 

 
b) Llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via pública tota mena de 

productes, tant en estat sòlid com líquid o gasós, que afectin 
negativament el seu grau de neteja. 

 
c) Abocar o vessar aigües residuals, així com aigües brutes procedents 

de la neteja domèstica i comercial a la via pública.  
 

d) Llençar cigars, puntes de cigarreta, cendres calentes o tota mena de 
materials encesos dins les papereres, contenidors i recipients similars 
instal·lats a la via pública. En els cas dels cigars i puntes de cigarreta, 
cal apagar-los prèviament abans de dipositar-los als cendrers. 

 
e) Llençar materials de qualsevol mena des dels vehicles.  

 
f) Descarregar líquids o materials, a la via pública, que puguin produir 

danys al paviment o afectar la integritat i la seguretat de les 
persones. 

 
g) Espolsar catifes, estores o qualsevol tipus de roba o material des dels 

balcons o finestres que donin al carrer. 
 

h) Regar testos, jardineres o plantes dels balcons quan puguin molestar 
al veïnat o als vianants, i sempre s’ha de fer entre les 22 hores i les 7 
hores i procurant evitar qualsevol molèstia a la ciutadania o a la 
comunitat en general així com als seus béns. 

 
i) Estendre la roba a les finestres o als balcons, quan sigui visible des 

de la via pública, o tenir-hi objectes que degotin damunt de la via 
pública o dels seus elements. Tampoc s’hi pot tenir objectes que 
puguin caure a la via pública. 

 
j) Buidar qualsevol mena d’aigua bruta, olis, greixos o productes 

similars sobre la calçada, vorera i solars sense edificar. 
 



k) Rentar o reparar vehicles, màquines o eines a la via pública, excepte 
en els casos de reparacions d’emergència en què no es pugui moure 
el vehicle amb mitjans auxiliars. Es prohibeix netejar els tancs de 
formigó i formigoneres a la via pública i qualsevol altre espai públic. 

 
l) Manipular, bolcar o arrancar les papereres, dispensadors de bosses 

higièniques per a la recollida d’excrements d’animals domèstics i 
qualsevol altre tipus de mobiliari de neteja urbana, així com qualsevol 
altre acte que deteriori la seva presentació o els inutilitzi per a l’ús al 
què estan destinats. 

 
m) Llençar des de l’interior dels edificis qualsevol tipus d’objecte, deixalla 

o residu a la via pública.  
 

n) Abandonar animals morts a la via pública o espais públics. 
 

o) Dipositar a les papereres, o deixar al costat de les mateixes, bosses 
de residus domèstics o materials residuals de gran format que hagin 
d’anar als diferents tipus de contenidors de residus, així com 
qualsevol altre objecte, producte o substància que inutilitzin la 
finalitat de les papereres o puguin generar un risc per a la salubritat 
i/o la seguretat de les persones. 

 
p) Interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per 

garantir el manteniment, la neteja, la seguretat de les vies públiques 
o de les seves instal·lacions. 

 
3. Amb la finalitat de garantir que les conductes descrites en els apartats 
g), i) i m) del punt 2 d’aquest article no es puguin produir des de l’interior, 
o des de les finestres o balconades, de qualsevol tipus establiment o 
habitatge destinat a l’allotjament d’ús turístic, les persones titulars o 
responsables dels mateixos, restaran obligades a adoptar les mesures i els 
mitjans que siguin necessaris a aquest efecte. 
 
 
Secció 2ª: Regulació de les conductes relatives al dipòsit i recollida 
dels residus 
 
 
Article 64.- Normes de conducta:  
 
1. Amb caràcter general tota la ciutadania té l’obligació de dipositar les 
escombraries domiciliàries al contenidor més proper al seu domicili. Si 
l’esmentat contenidor es trobés totalment saturat, s’haurà de dipositar les 
escombraries en el contenidor buit més proper. 
 
2. Queda prohibit en tot el terme municipal abocar, abandonar, vessar o 
dipositar qualsevol tipus de residu en llocs que no hagin estat autoritzats 



per l’Ajuntament. Els infractors estaran obligats a retirar la brutícia, les 
deixalles o els residus abandonats i a netejar la zona afectada, amb 
independència de les sancions que corresponguin en cada cas. 
 
3. Els usuaris del servei de recollida de residus municipals estan obligats a 
observar les següents prescripcions: 
 

a) Separar en origen les fraccions residuals de matèria orgànica, paper i 
cartró, vidre i envasos lleugers i dipositar-les en els contenidors 
específics que per a aquest efecte estan instal·lats a la via pública o 
de la forma establerta en la zona corresponent. 

 
S’han de lliurar els residus en les condicions adequades de separació 
per materials de manera que en permetin, sempre que sigui possible, 
el reciclatge i la recuperació i/o valorització. 
 

b) Utilitzar correctament els contenidors de recollida selectiva i, en 
conseqüència, no dipositar-hi d’altres residus que no siguin els que 
corresponguin. 

 
c) Dipositar la matèria orgànica i el rebuig en bosses de plàstic 

normalitzades, resistents i perfectament tancades. En cap cas 
s’entregaran en caixes, paquets o qualsevol altre embolcall o 
recipient impropi o inadequat, per tal d’evitar pudors i vessaments.   

 
La resta de fraccions (paper, cartró, vidre, envasos, roba, piles, etc.) 
s’han de dipositar directament dins dels contenidors respectius. 

 
En les zones de recollida porta a porta cada usuari ha de deixar les 
escombraries al costat de la porta del seu propi habitatge o 
establiment, adossades a les parets dels edificis, en cubells tancats o 
en bosses de plàstic resistents. Per causa justificada l’Ajuntament 
podrà establir a determinats usuaris un altre lloc diferent a aquest 
per dipositar els residus.  

 
d) Dipositar la matèria orgànica i el rebuig en els corresponents 

contenidors o llocs previstos a l’efecte entre les 21 i 24 hores, 
excepte en aquelles zones on el servei de recollida sigui diürn on 
hauran de ser dipositats preferentment amb dues hores d’antelació 
sobre l’hora habitual de recollida.  
Mai no es poden dipositar els residus després d’haver-se prestat el 
servei de recollida.  
S’han de baixar les tapes dels contenidors després d’utilitzar-los per 
tal que quedin sempre tancats. 
 
Els usuaris de zones o indrets sense conteneritzar hauran de 
presentar les deixalles ajustant-se al màxim a l’horari de recollida de 
residus establert i per tant amb la mínima antelació. 



 
Els contenidors i els cubells normalitzats per a escombraries d’ús 
privat, quan hagin estat buidats, els seus responsables els han de 
retirar de la via pública abans de les 8 hores.  
 

e) No és permès dipositar a l’interior dels contenidors residus en estat 
líquid, o susceptible de liquar-se, o que continguin líquids. 

 
f) Aprofitar la capacitat dels contenidors. En el cas dels contenidors de 

selectiva, el cartró s’ha de dipositar plegat i cal aixafar els envasos 
lleugers per reduir-ne el volum. 

 
g) No és permès dipositar o abandonar els residus fora dels contenidors, 

a excepció dels sistemes de recollida en què així estigui establert. 
 

h) No es permès dipositar als contenidors els residus especials ni les 
runes generats en els domicilis. Aquests residus s’han de portar a la 
deixalleria municipal. 
S’han de portar a la deixalleria tots aquells residus que no siguin 
objecte de recollida domiciliària o específica i siguin admesos per 
aquesta instal·lació. 

 
i) Les restes d’esporga i d’altres restes vegetals produïdes per usuaris 

particulars podran ser lliurades al servei de recollida domiciliària junt 
amb la fracció orgànica sempre i quan sigui en quantitats reduïdes 
(com a màxim uns 25 litres per dia). En cas que la producció sigui 
major, aquest residu s’haurà de dur directament a la deixalleria o 
contractar un servei de recollida específic. 

 
L’Ajuntament, en qualsevol moment, pot establir un sistema 
municipal específic de recollida de restes vegetals. 
 
Es prohibeix abocar esporga, gespa o altres restes vegetals als 
contenidors (excepte en els casos indicats en el primer paràgraf), a la 
via pública, zones verdes, en solars, parcel·les lliures d’edificar, 
penya-segats, lleres dels rius o boscos.  
  

j) Els contenidors de residus, únicament poden ser manipulats pel 
personal del servei de recollida. En queden exclosos els contenidors 
d’ús privat. 

 
k) Els usuaris han d’abstenir-se de qualsevol manipulació dels 

contenidors, moure’ls, bolcar-los, així com qualsevol altre acte que 
deteriori la seva presentació o els faci inutilitzables per a l’ús al què 
estan destinats. 

 
Cal respectar l’espai reservat als contenidors i no es poden desplaçar 
del lloc on estan col·locats, excepte quan siguin d’ús privat. 



l) Els contenidors d’ús privat seran adquirits i de propietat dels 
productors dels residus. En cap cas, aquests contenidors podran ser 
utilitzats per persones alienes a la titularitat del contenidor. 

 
Els contenidors d’ús privat hauran de ser els estandarditzats pel 
servei de recollida municipal. 
 
Els contenidors han d’estar dins la vivenda, establiment o espai 
comunitari habilitat a tal efecte. En cas d’impossibilitat tècnica i que 
aquests hagin d’estar a la via pública, caldrà la corresponent 
autorització municipal d’ocupació de la via pública. 
 
Els contenidors d’ús privat que no siguin accessibles pels operaris del 
servei de recollida des de l’exterior, s’hauran de treure a la via 
pública només en horari de recollida i hauran de ser retirats segons 
s’ha establert en l’apartat d). 
 
El titular del contenidor serà responsable del seu manteniment i 
neteja. El servei de recollida de residus no buidarà ni recollirà cap 
contenidor trencat o amb un estat que impedeixi el seu correcte 
buidatge, sent responsabilitat del propietari el seu buidat. 
 

m) Els contenidors lliurats als grans productors adherits al servei de 
recollida selectiva porta a porta són en tot moment de propietat de 
l’Ajuntament i l’usuari en té la conservació i la custòdia a canvi de 
l’ús. Quan acabi l’ús per al qual s’han cedit, s’hauran de retornar a 
l’Ajuntament en l’estat original, llevat de les deficiències que el seu 
simple bon ús pot ocasionar. En cas de pèrdua, robatori, destrucció o 
dany, l’usuari n’és responsable i haurà d’indemnitzar l’Ajuntament 
pels perjudicis. El nombre i la ubicació dels contenidors es decidirà 
des dels serveis tècnics de l’Ajuntament, només prèvia autorització 
podran ser situats a la via pública. 

 
n) Els establiments adherits al servei de recollida de paper i cartró 

comercial hauran d’entregar els materials lliures d’impropis, plegats 
per reduir-ne el volum i lligats o en l’interior de capses de cartró per 
evitar la seva escampada. Hauran de mantenir el material residual a 
l’interior de l’establiment fins que el servei municipal en faci la 
recollida, o situar-lo -amb una hora d’antelació sobre l’hora habitual 
de recollida- preferentment a la façana de l’establiment o, si no fos 
possible, a l’entorn dels contenidors més propers. 

 
Els residus que restin escampats a la via pública o presentats de 
forma diferent a la prevista en el present apartat seran 
responsabilitat de l’establiment i titular productor. 

 



o) No es pot triar, seleccionar i retirar materials residuals dels 
contenidors ni els residus voluminosos o cartrons dipositats a la via 
pública en espera de ser recollits pel servei municipal de recollida.  

 
p) Està prohibit interrompre o dificultar la feina de les persones que 

presten el servei de recollida de residus. 
 

Els vehicles aparcats no podran interferir en les operacions de buidat 
i manteniment de contenidors. 

 
Els horaris previstos a l’apartat d) d’aquest article, podran ser modificats, 
per causes d’interès general, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, 
i els nous horaris s’hauran de fer públics amb l’antelació necessària. 
 
Els serveis municipals poden rebutjar la recollida dels residus que no hagin 
estat convenientment presentats i lliurats pels usuaris, d’acord amb el que 
s’estipula en la present Ordenança. 
 
 
Secció 3ª: Regulació de les conductes relatives als residus 
voluminosos, mobles i estris. 
 
 
Article 65.- Normes de conducta:  
 
1. No es poden dipositar residus voluminosos (mobles, trastos, 
electrodomèstics, matalassos, etc.) a l’interior dels contenidors de residus, 
ni abandonar-los incontroladament a la via pública ni als espais oberts 
sense edificar, tant públics com privats.  
 
Aquests residus voluminosos hauran de portar-se a la deixalleria, o bé 
utilitzar el servei gratuït de recollida concertada de residus voluminosos que 
l’Ajuntament té establert per a aquesta tipologia de residus. 
 
Els ciutadans que sol·licitin el servei de recollida concertada de residus 
voluminosos han d’ajustar-se als horaris i a la manera de dipositar-los que 
se’ls indiqui per part del servei municipal de recollida. 
 
2. Si s’abandonen residus voluminosos o es fa un mal ús del servei de 
recollida específica, el responsable s’ha de fer càrrec de la retirada dels 
mobles i dels estris abandonats o del cost corresponent en cas que els 
retirin els serveis municipals, sens perjudici de les sancions administratives 
que corresponguin. 
 
 
Secció 4ª: Règim sancionador i actuacions especifiques.  
 
 



Art. 66.-  Règim de Sancions 
 
1. L'incompliment del que disposa el present capítol tindrà  la consideració 
d’infracció lleu, i serà sancionada amb una multa de fins a 750 euros, llevat 
de l’incompliment de les obligacions derivades de les conductes regulades 
en els articles 63 l) i 64 k), que tindran  la consideració d’infracció greu, i 
seran sancionades amb una multa de 750’01 fins a 1.500 euros.  
 
2. No obstant, quan qualsevol de les conductes regulades en aquest capítol, 
comporti un risc per a la salubritat o la seguretat de les persones, tindrà  la 
consideració d’infracció greu, i serà sancionada amb una multa de 750’01 
fins a 1.500 euros.  
 
 
Article 67.- Intervencions específiques 
 
1. L’Ajuntament pot requerir a l’infractor que netegi la zona afectada, 
independentment de la sanció aplicable. Aquest requeriment també podrà 
ser efectuat de forma immediata pels agents de l’autoritat. 
 
2. L’Ajuntament també pot realitzar la neteja subsidiàriament i imputar-ne 
el cost al responsable o responsables. Si es tracta d’adhesius, cartells o 
similars enganxats a les façanes o al mobiliari urbà, també en són 
responsables les persones físiques o jurídiques a favor de les quals es faci la 
publicitat, la promoguin, la gestionin o col·loquin els cartells o els anuncis. 
 
 
CAPÍTOL DOTZÈ: PLATGES I ALTRES ESPAIS NATURALS LITORALS 
 
 
Article 68.- Fonaments de la regulació. 
 
És fonament de la present normativa protegir el correcte ús de les platges i 
dels espais naturals litorals i el manteniment d’aquests. 
 
 
Article 69.- Normes de conducta. 
 
Per raons de seguretat, salubritat i convivència no es permetrà a cap de les 
cales i platges del terme municipal de Lloret de Mar, inclosos els passeigs 
marítims, camins de ronda, roques i penya-segats, espais naturals 
adjacents i zones de bany, el següent: 
 
1. Quant a seguretat: 
 

a) El bany i la navegació recreativa  amb bandera vermella. 
 

Els banyistes respectaran les banderes de senyalització de l’estat de la 



mar i les indicacions dels serveis de salvament i vigilància de platges. Els 
colors de les banderes i els seu significat són les següents: 

 
       - Verd. Condicions de bany i navegació favorables 
       - Groc. Condicions de bany i navegació amb precaució 
       - Vermell. Condicions de bany i navegació desfavorables 
       - Taronja. Platja o zona sense vigilància. 
 

Les persones que es banyin, fora de temporada de bany i/o fora de 
l’horari establert per a la prestació del servei de salvament i socorrisme, 
ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat. 

 
S’entendrà per temporada de bany el període comprès entre els dies 15 
de març a 15 d’octubre per les platges de Lloret i Fenals, i 15 de juny a 
15 de setembre per les platges de Canyelles, Sa Boadella i Sta. Cristina. 
 
Els períodes previstos al paràgraf anterior podran ser modificats, per 
causes d’interès general, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, i 
els nous períodes s’hauran de fer públics amb l’antelació necessària. 
 
També es banyaran sota la seva exclusiva responsabilitat aquelles 
persones que, tot i estar dins de la temporada de bany i dins l’horari del 
servei de salvament i socorrisme, ho facin:  

 
1. Sense complir les advertències i indicacions dels agents del Policia 

Local, del personal municipal del servei de platges i/o dels 
socorristes. 

 
2. Fora de les zones abalisades pel bany o senyalitzades com a tals 

per mitjà de banderes. 
 

3. Dins els canals, senyalitzats i delimitats amb boies, d’entrada i 
sortida d’embarcacions o d’altres artefactes. 

 
b) Desobeir les ordres dels agents de la Policia Local, del personal 

municipal del servei de platges i/o dels socorristes de prohibir 
banyar-se, o de què es cessi en l’exercici d’activitats que puguin 
generar un perill indegut per a la mateixa persona a qui s’adreça 
l’ordre o per a altres. 
 

c) La pràctica de qualsevol tipus d’activitat, joc o exercici, tant a la sorra 
com a l’aigua, que pugui resultar molest o perillós per a la resta 
d’usuaris, béns o per l’entorn. Podran realitzar-se aquestes activitats 
a les zones lliures que hagin estat assenyalades a aquest efecte, o bé 
on no causin molèsties ni danys als usuaris, instal·lacions ni entorn, 
sempre a una distància mínima de 10 metres de la resta dels usuaris. 

 
Queden exemptes d’aquesta prohibició aquelles activitats de caràcter 



esportiu o lúdic organitzades o autoritzades per l’Ajuntament, sens 
perjudici de la necessitat d’autorització per part d’altres 
administracions quan sigui preceptiu. 

 
d) La pesca recreativa amb canya o la pesca recreativa subaquàtica amb 

arpons en les zones de bany en horari prohibit (de 8 a 20h), tant des 
de terra com des d’embarcacions durant el període de bany al que 
s’ha fet referència a l’apartat a) d’aquest article. No obstant això, 
qualsevol activitat de pesca realitzada dins l’horari permès establert 
quedarà supeditada a l’absència de banyistes.  

 
En casos excepcionals, com concursos, campionats, etc. es podrà 
autoritzar la pràctica de la pesca, havent de ser respectats, per part 
dels participants i organitzadors, els llocs, horaris i condicions 
establertes. 

 
e) L’entrada i sortida al mar des de la platja, de pescadors submarins 

amb el fusell carregat, així com la manipulació en terra d’aquest o 
d’altres estris de pesca que puguin suposar un risc per a la seguretat 
de la resta d’usuaris de platja. 

 
f) Posar en perill la pròpia vida i/o la dels socorristes o personal del 

servei municipal de platges, malgrat haver estat advertit del perill de 
la prohibició de banyar-se. 

 
g) La navegació i l’avarada de qualsevol embarcació o artefacte flotant, 

llevat de matalassos i flotadors, en zona de bany i fora dels llocs 
autoritzats. 

 
La zona de banyistes serà aquella que estigui delimitada totalment 
per cordes i boies d’abalisament. Si no hi hagués abalisament 
delimitat es considera com a zona de bany la franja de mar contigua 
a la costa i que serà de 200 metres en les platges i de 50 metres en 
la resta de la costa.  

 
En la zona de banyistes està prohibida la navegació esportiva i de 
lleure i la utilització de qualsevol tipus d’embarcació o mitjà flotant 
impulsat a rem, pedals, vela o motor, i si és necessari fer-ho serà 
només per arribar al canal de llançament i avarada i sense 
sobrepassar mai els 3 nusos de velocitat o la velocitat mínima de 
govern. 

  
Queden exempts d’aquesta prohibició les embarcacions de vigilància, 
salvament i neteja de residus flotants i altres, en qualsevol cas 
hauran de navegar adoptant les precaucions adients per evitar riscos 
per la seguretat de les persones i per la navegació marítima. 

 
h) Entrar a la platja amb envasos o recipients de vidre. 



 
i) L’accés a les platges o camins de ronda en cas que els cossos de 

seguretat i/o d’emergència hagin tancat els accessos o barrat el pas 
per qüestions de seguretat o salubritat pública. 

 
2. Quant a salubritat 
 

a) L’ús de sabó, gel, xampú i altres productes d’higiene personal en les 
dutxes, rentapeus i en el mar. 

 
b) Rentar a la sorra de la platja o en l’aigua de mar, dutxes o rentapeus, 

els estris de cuina o els recipients que hagin servit per portar 
aliments o altres matèries orgàniques. En general no es permet cap 
altre ús de les dutxes i rentapeus, diferent al que els és propi.   

 
c) Realitzar tasques de manteniment d’embarcacions o altres artefactes, 

així com la construcció i manteniment d’estris de pesca, a la platja i 
zones d’avarada, sense prendre les mesures necessàries per evitar 
que l’espai es mantingui en les mateixes condicions d’ordre i higiene 
existents en el moment d’iniciar les tasques. 

 
d) Llençar o dipositar objectes o qualsevol tipus de residu (papers, 

envasos, burilles, xiclets, hams, restes vegetals, etc.) a la sorra i 
zones d’influència de la platja, així com qualsevol acte que pogués 
embrutar les platges, penya-segats, roques o zones de bany, sent 
obligatori fer ús de les papereres de rebuig o de recollida selectiva 
instal·lades per aquest fi.  

 
Les deixalles han de dipositar-se en el interior de les papereres, 
evitant el seu desbordament i l’acumulació de brossa al seu voltant, 
en cas que estigui plena haurà de fer-se la deposició en la paperera 
més pròxima.  

 
No es dipositaran materials en combustió, ni productes líquids sense 
recipient. 

 
e) L’abocament d’aigües residuals a la sorra. 

 
f) Abocar residus de qualsevol tipus de matèries de rebuig al mar o la 

descàrrega al mar de qualsevol tipus de producte o material. 
 

g) L’abandonament embarcacions, d’objectes i estris de qualsevol mena 
en zona de domini públic.  

 
Tindrà la consideració d’objecte abandonat  i per tant serà considerat 
i tractat com a residu sòlid urbà, aquella embarcació, objecte o 
artefacte, que romangui més de sis mesos seguits sense ser 
manipulat. També tindran la mateixa consideració quan, malgrat no 



hagin transcorregut el termini abans esmentat, l’estat de 
deteriorament impliqui un risc per a la salubritat o la seguretat dels 
usuaris. 

 
3. Quant a convivència   
 

a) L'estacionament i/o la circulació de vehicles de qualsevol tipus, de 
tracció mecànica o animal. S’eximeixen d’aquesta prohibició els 
vehicles d’atenció d’urgències, seguretat, serveis municipals i altres 
expressament autoritzats. 

 
b) Els campaments i acampades a la platja durant tot l’any i a qualsevol 

hora. S’entén per acampada la instal·lació de tendes de campanya, 
de vehicles i/o de remolcs habitacles, i per campament, l’acampada 
organitzada.  

 
c) Pernoctar en tota la franja litoral, excepte en cas de disposar 

d’autorització municipal prèvia en motiu d’actes o esdeveniments 
d’interès local. En qualsevol cas, en finalitzar l’acte caldrà deixar 
l’espai ocupat en les mateixes condicions inicials. 

 
d) Cuinar a la platja o fer-hi  pícnic usant taules, cadires i similars. 

Queden exempts aquells actes festius o esdeveniments que disposin 
d’autorització municipal prèvia, que en qualsevol cas, en finalitzar 
l’acte, caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions inicials. 

 
e) La venda, l’adquisició o la promoció de qualsevol tipus de producte o 

article, així com la realització o recepció de serveis o activitats que no 
disposin d’autorització expressa. 

 
f) L’exposició d’elements publicitaris que suposin l’ocupació de l’espai 

públic. 
 

g) La realització de qualsevol tipus de publicitat dinàmica, sigui quin 
sigui el mitjà o element de difusió emprat. 

h) La realització de qualsevol tipus d’activitat lucrativa, lúdica i/o 
esportiva, així com l’ocupació del domini públic maritimoterrestre 
sense disposar d’autorització expressa de l’/les administració/ons 
competents. 

 
Les persones físiques o jurídiques que vulguin realitzar alguna 
activitat a la platja o a l’aigua hauran de presentar la sol·licitud, com 
a mínim, amb un mes d’antelació a l’Ajuntament. Alhora es faran 
càrrec de tramitar, la/es corresponent/s autorització/ns al/s 
organisme/s competent/s. 

 
Els responsables autoritzats per realitzar algun tipus d’activitat, 
diferent dels serveis de temporada aprovats, ja sigui permanent o 



temporal, hauran de mantenir les zones ocupades en les degudes 
condicions de neteja, sempre que romanguin exercint l’activitat, i en 
acabar-la hauran de retirar la totalitat d’instal·lacions i mitjans usats i 
deixar l’àmbit ocupat, en un termini màxim de 24 hores, en perfecte 
estat d’ordre i higiene, en les mateixes condicions existents en el 
moment d’establir-s’hi. 

 
i) La producció de sorolls o l’ús d’aparells sonors o instruments musicals 

quan a causa del seu volum de sonoritat molestin a la resta d’usuaris 
de la platja o puguin perjudicar la correcta convivència ciutadana. 

 
j) L’activitat de recerca d’objectes perduts a la platja i zones 

d’influència. 
 

k) La realització de foc amb qualsevol sistema o artefacte. Queden 
exempts aquells actes festius o esdeveniments que disposin 
d’autorització municipal prèvia, que en qualsevol cas, en finalitzar 
l’acte caldrà deixar l’espai ocupat en les mateixes condicions inicials. 
 

l) L’ús i la manipulació de gas i/o líquids inflamables a la platja. En el 
cas de les embarcacions que hagin de fer combustible o substituir l’oli 
del motor, hauran de fer-ho adoptant les mesures de seguretat 
necessàries, evitant el vessament de combustible i sota la 
responsabilitat de la persona que faci la manipulació.   
 

m) L’ús inadequat de les passarel·les d’accés a la platja. No es podrà 
interrompre el pas d’usuaris, ni col·locar elements que obstaculitzin el 
pas, de les rampes, escales i altres elements d’accés a la platja i/o a 
l’aigua. 
 

n) L’ús o la manipulació dels elements destinats al servei de salvament i 
socorrisme i la resta de mobiliari de platges, per part de personal no 
autoritzat. 
 

o) La formació d’espais acotats o closos que vagin en detriment de la 
lliure circulació i lliure ús de la platja. 
 

p) Fer nudisme en aquelles platges on aquesta pràctica no estigui 
senyalitzada com a autoritzada. 
 

q) Realitzar escultures de sorra a la platja, sense la prèvia autorització. 
 

r) Interrompre o dificultar la feina de les persones que treballen per 
garantir el manteniment, la neteja, la seguretat de les platges o de 
les seves instal·lacions. 
 

s) L’avarada o permanència d’embarcacions o qualsevol altra artefacte 
flotant fora dels llocs autoritzats. 



 
t) Causar la mort intencionada de qualsevol exemplar de fauna i la 

destrucció de flora autòctona de l’ecosistema litoral –terrestre i marí- 
del terme municipal. S’exclou d’aquesta prohibició la pràctica 
autoritzada de pesca o altres activitats regulades per normativa 
específica. 

 
u) Recollir sorra o pedres de la zona litoral, o alterar l’ecosistema litoral 

amb actuacions que puguin causar efectes negatius per l’entorn o la 
seva imatge, sense la preceptiva autorització.  

 
 
Art. 70.-  Règim de Sancions 
 
1. L'incompliment del què disposa el present capítol tindrà  la consideració 
d’infracció lleu, i serà sancionada amb una multa de fins a 750 euros. 
 
2. L’incompliment de les obligacions derivades de les conductes regulades 
en els articles 69.1.f), i 69.1.g), quan es posi en perill la seguretat dels 
propis usuaris, tindran la consideració d’infracció greu, i seran sancionades 
amb una multa de 750’01 fins a 1.500 euros.  
 
3. No obstant, quan qualsevol de les conductes regulades en aquest capítol, 
comporti un risc per a la salubritat o la seguretat de les persones, 
constituirà infracció greu i serà sancionada amb una multa de 750’01 fins a 
1.500 euros.  
 
 
Article 71.- Intervencions específiques 
 
1. Pel que fa a les normes de conducta relatives a la salubritat, el 
responsable de qualsevol acte que pogués embrutar les platges estarà 
obligat a fer-ne la neteja immediata, sense perjudici de les sancions que 
poguessin derivar-se per aquests fets. 

 
Tanmateix, pel que fa a l’apartat 69.2.g), un cop transcorregut el termini de 
sis mesos al què es fa referència o quan l’estat de deteriorament impliqui 
un risc per a la salubritat o la seguretat dels usuaris, es procedirà, de 
manera immediata, a la retirada de les embarcacions, objectes o estris i 
se’ls donarà el destí que procedeixi. En els cas de les embarcacions, quan el 
titular de la mateixa pugui ser identificat, es procedirà d’acord amb la 
normativa que regula la gestió de residus sòlids urbans.  

 
2. Pel que fa a les normes de conducta relatives a la convivència, els agents 
de l’autoritat i el personal municipal del servei de platges retiraran i 
intervindran cautelarment el gènere o elements objecte de les 
prohibicions així com els materials o mitjans emprats en la prestació de 
serveis no autoritzats. Si es tracta d’aliments o béns  fungibles,  hom  els  



destruirà  o  els  donarà  la  destinació  que  sigui adient. Quan es tracti 
d’altres béns no fungibles, els objectes comissats es dipositaran a disposició 
de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de l'expedient, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 96 de la present Ordenança.  
 
 

TÍTOL  III:  DISPOSICIONS COMUNS  SOBRE  RÈGIM 
SANCIONADOR I ALTRES MESURES D'APLICACIÓ 

 
 
CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article   72.-   Decrets   i   instruccions   de   l’Alcalde   o   Alcaldessa   
en desenvolupament i aplicació de l’Ordenança 
 
1. Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’Alcalde o Alcaldessa podrà dictar 
les instruccions corresponents per a l’aplicació de l’Ordenança. 
 
2.  Mitjançant Decret d’Alcaldia es podrà establir un escalat de sancions en 
relació a cadascuna de les infraccions previstes a la present Ordenança, 
preveient-se un increment progressiu dels imports de les sancions en funció 
de la reincidència, sens perjudici dels altres criteris de graduació previstos a 
l’article 84. 
 
 
Article 73.- Funcions de la Policia Local i de la Policia de la 
Generalitat- Mossos d’Esquadra en relació al compliment d’aquesta 
Ordenança 
 
1.  En la seva condició de policia administrativa, la Policia Local, d’acord 
amb allò que disposa l’article 11 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 
policies locals de Catalunya o normativa que la substitueixi, així com la 
resta de  la  legislació  que  li  és  aplicable,  és  l’encarregada  de  vetllar  
pel compliment  d’aquesta  Ordenança, de  denunciar,  quan  s’escaigui,  les 
conductes que siguin contràries a la mateixa, i d’adoptar, en el seu cas, les 
altres mesures d’aplicació. 
 
2.  D’acord igualment amb la normativa específica que li és d’aplicació i 
segons que es preveu expressament al Conveni-marc de coordinació i 
col·laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el Departament 
d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament de Lloret de Mar, la intervenció i, 
si s’escau, la recepció o la formulació de denúncies de fets concrets que 
suposin incompliments de la normativa municipal és un servei d’actuació 
conjunta, i per tant, a més de la Policia Local de Lloret, també podrà 
col·laborar  en  aquestes  funcions  en  els  termes  establerts  en 
l’esmentat Conveni la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra. 
 



3.  En tot cas, l’Ajuntament, a través  dels diversos instruments i òrgans de 
coordinació i col·laboració establerts a l’efecte, posarà tots els mitjans que 
estiguin al seu abast per tal d’assegurar que l’actuació dels dos cossos 
policials en el compliment d’aquesta Ordenança es faci amb la màxima 
coordinació i eficàcia possible. 
 
 
Article 74.- Auxiliar de protecció de l’entorn i agents cívics. 
 
Els auxiliars de protecció de l’entorn i les  persones  que,  per  encàrrec  de  
l’Ajuntament,  realitzin  serveis  a  la  via pública podran actuar com a 
agents cívics amb funcions de vigilància d’aquesta Ordenança. Quan 
correspongui, els auxiliars de protecció de l’entorn i els agents cívics podran 
demanar a la Policia Local  que  exerceixi  les  funcions d’autoritat  que  té  
reconegudes  per l’ordenament jurídic. 
 
 
Article  75.-  Deure  de  col·laboració  ciutadana  en  el  compliment  
de l’Ordenança 
 
1. Totes les persones que són a Lloret de Mar tenen el deure de col·laborar 
amb les autoritats municipals o els seus agents per tal de preservar les 
relacions de convivència ciutadana i civisme a l'espai públic. 
 
2. A  efectes  de  l’establert  a  l’apartat  anterior,  l’Ajuntament  de  Lloret 
de Mar posarà els mitjans necessaris per tal de facilitar que, en compliment 
del seu deure de col·laboració, qualsevol persona pugui posar en 
coneixement de les autoritats municipals els fets que hagin conegut que 
siguin contraris a la convivència ciutadana o al civisme. 
 
3. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots 
els ciutadans  i  ciutadanes  tenen  el  deure  de  comunicar  a  les  
autoritats  o agents més pròxims qualsevol situació que detectin de risc o 
desempara d’un  menor.  Així  mateix,  tots  els  ciutadans  i  ciutadanes  
que  tinguin coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix 
al centre escolar de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels 
agents més  pròxims  o  de  l’autoritat  competent,  a  efectes  que  
s’adoptin  les mesures pertinents. 
 
 
Article   76.-   Conductes   obstruccionistes   a   les   tasques   de   
control, investigació o sanció en  els àmbits de la convivència i el 
civisme 
 
1. Ens els àmbits de la convivència ciutadana i el civisme, i salvaguardant 
tots els drets previstos a l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes 
següents: 
 



a) La negativa o la resistència a les tasques d’inspecció o control de 
l’Ajuntament. 

 
b) La  negativa  o  la  resistència  a  subministrar  dades  o  facilitar  la 

informació requerida pels funcionaris actuants en compliment de les 
seves funcions. 

 
c) Subministrar als funcionaris  actuants, en compliment de les seves 

tasques  d’inspecció,  control  o  sanció,  informació  o  documentació 
falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita 
o implícita. 

 
d) L’incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats 

per les autoritats municipals o els seus agents. 
 
2. Sens perjudici de la legislació penal i sectorial, les conductes descrites en 
l’apartat   anterior   són   constitutives   d’infracció   molt   greu,   que   
serà sancionada amb multa de 1.500,01 a 3.000 euros. 
 
 
Article 77.- Elements probatoris dels agents de l'autoritat 
 
1.  En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació 
d'aquesta Ordenança, els fets constatats per agents de l'autoritat tenen 
valor probatori, d'acord amb la normativa aplicable a l'efecte, sens perjudici 
d’altres proves que puguin aportar els interessats. 
 
2.  Als  expedients  sancionadors  que  s'instrueixin,  i  amb  els  requisits  
que corresponguin  d'acord  amb  la  legislació  vigent,  s'hi  podran  
incorporar imatges dels fets denunciats, ja sigui en fotografia, filmació 
digital o altres mitjans tecnològics, que permetin acreditar els fets recollits a 
la denúncia formulada d'acord amb la normativa aplicable. En tot cas, la 
utilització de videocàmares  requerirà,  si  s'escau,  les  autoritzacions  
previstes  en  la legislació  aplicable,  així  com  el seu  ús  d'acord  amb  el  
principi  de proporcionalitat. 
 
 
Article 78.- Denúncies ciutadanes 
 
1. Sens  perjudici  de  l'existència  d'altres  interessats  a  part  del  
presumpte infractor, qualsevol persona, en compliment de l'obligació 
prevista a l'article 74, pot presentar denúncies per posar en coneixement de 
l'Ajuntament l'existència d'un determinat fet que pugui ser constitutiu d’una 
infracció de l'establert en aquesta Ordenança. 
 
2. Les denúncies hauran d'expressar la identitat de la persona o persones 
que les presenten, el relat dels fets que poguessin constituir infracció, la 
data de la seva comissió i, quan sigui possible, la identificació dels les 



persones presumptament responsables. 
 
3. Quan  la  denúncia  vagi  acompanyada d'una  sol·licitud  d'iniciació  del 
procediment sancionador, l'Ajuntament haurà de comunicar al denunciant la 
iniciació o no de l'esmentat procediment i, en el seu cas, la resolució que hi 
recaigui. 
 
4. Prèvia ponderació del risc per la  naturalesa de la infracció denunciada, 
l’instructor podrà declarar confidencials les dades personals del denunciant, 
tot  garantint  l’anonimat  d’aquest  en  el  transcurs  de  la  tramitació  de 
l’expedient administratiu. Aquesta confidencialitat serà declarada quan ho 
sol·liciti el denunciant. 
 
5. Quan una persona denunciï membres rellevants de les xarxes 
organitzades en benefici de les quals realitza una activitat antijurídica, 
aquesta acció tindrà la consideració d’eximent de la responsabilitat en que 
hagi pogut incórrer, sempre i quan s'acrediti degudament  aquesta  
circumstància  denunciada.  El  mateix  tractament tindrà  la  persona  que  
denunciï  les infraccions d’aquesta  Ordenança comeses per grups de 
menors. En  aquests casos, se’ls requerirà a no tornar realitzar aquesta 
activitat antijurídica. 
 
 
Article 79.- Mesures de caràcter social 
 
1. Quan el presumpte responsable  de l’incompliment  de l’Ordenança sigui 
indigent o presenti altres mancances o  necessitats d’assistència social o 
d'atenció  mèdica  especials  o  urgents,  els  agents  de l’autoritat  que 
intervinguin  l'informaran  de  la  possibilitat  d'acudir  als  serveis  socials  
o mèdics corresponents i del lloc concret on poden fer-ho. 
 
2. En aquells casos especialment greus o urgents,  i a l’únic objecte que la 
persona pugui rebre efectivament i com més aviat millor l'atenció social o 
mèdica  requerida,  els  agents  de  l'autoritat  o  altres  serveis  
competents podran acompanyar-lo als esmentats serveis. 
 
3. Així  mateix,  sempre  que  això  sigui  possible,  els  serveis  municipals 
intentaran contactar amb la família de la persona afectada per informar-la 
de la situació i circumstàncies en la qual ha estat trobada a l’espai públic. 
 
4. Immediatament després d'haver practicat aquestes diligències, en cas 
que les  mateixes  haguessin  estat  dutes  a  terme  per  agents  de  
l'autoritat, aquests n'informaran als serveis municipals corresponents, a fi 
que aquests adoptin les mesures oportunes i, si s'escau, en facin el 
seguiment o, en el seu cas, posin l'assumpte en coneixement de l'autoritat 
o administració competent. 
 
 



Article 80.- Mesures específiques a aplicar en el cas que les 
persones infractores siguin no residents a l’Estat espanyol.  
 

1. Les persones infractores no residents a l’Estat espanyol que reconeguin  
la  seva  responsabilitat  podran  fer  efectives  immediatament les sancions 
de multa per l’import mínim que estigués establert en aquesta Ordenança. 
Quan l’Ordenança no fixi l’import mínim de la sanció que correspongui, la 
rebaixa serà del vuitanta per cent del seu import màxim. 
 
2. Les persones denunciades no residents  a l’Estat espanyol hauran  de  
comunicar  i  acreditar  a  l'agent  de  l'autoritat  denunciant,  als efectes de 
notificació, la seva identificació personal i domicili habitual, i, si s'escau, el 
lloc i l’adreça d’on s’estan allotjats al municipi. Els agents de l’autoritat 
podran comprovar en tot moment si la direcció proporcionada per la 
persona infractora és la correcta. 
 
En el cas que aquesta identificació no fos possible o no fos correcta la 
localització  proporcionada,  els  agents  de  l'autoritat,  a  aquest  objecte, 
podran requerir a la persona infractora que els acompanyi a dependències 
pròximes, en els termes i circumstàncies previstos a l’apartat 4 de l'article 
94 d'aquesta Ordenança. 
 
3. L’agent  que  formuli  la  denúncia  li  oferirà  la  possibilitat  de  fer 
immediatament efectiva la sanció, en els termes previstos a l’apartat 1. Si 
la sanció  no  fos  satisfeta,  l’òrgan  competent,  mitjançant  acord  
motivat, adoptarà immediatament com a mesura cautelar l’ingrés d’una 
quantitat econòmica que representi el mínim de la sanció econòmica 
prevista i, quan l’Ordenança no fixi l’import mínim de la mateixa, l’import 
mínim a aplicar en aquests  casos  serà  del  vuitanta  per  cent  del  seu  
màxim.  Aquesta mesura provisional serà notificada  amb caràcter urgent a 
la direcció on aquella persona estigui allotjada al municipi o a la localitat 
corresponent. En el supòsit que no es procedeixi a l’ingrés d’aquesta 
quantitat, se l’advertirà, si s'escau, que podria incórrer en una infracció molt 
greu prevista a l’article 76 d’aquesta Ordenança, sens perjudici de les 
responsabilitats penals que puguin correspondre. 
 
4.  En el cas que les persones denunciades no residents a l’Estat espanyol 
no satisfacin la sanció en els termes descrits a l’apartat anterior, una 
vegada hagi finalitzat el procediment mitjançant resolució,  es  comunicarà  
a  l'Ambaixada  o  Consolat  corresponent  i  a  la Delegació del Govern la 
infracció, la  identitat de la persona infractora i la sanció que recaigui, als 
efectes oportuns.” 
 
 
Article  81.-  Responsabilitat  per  conductes  contràries  a  
l'Ordenança comeses per menors d'edat 
 
1. D’acord amb allò que estableix la  Convenció de les Nacions Unides sobre 



els drets del nen, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les 
autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment 
l’interès  superior  d'aquests.  Així  mateix,  en  funció  de  la  seva  edat  i 
maduresa, es garantirà el dret dels  menors a ser escoltats en tots aquells 
assumptes que els afectin i a que les  seves opinions siguin tingudes en 
compte. 
 
2. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir 
els drets de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es 
podran substituir  les  sancions  pecuniàries  per  mesures  correctores,  
com  ara l’assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat, o 
qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures 
s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus d’infracció, i seran 
proporcionades a la sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, 
se sol·licitarà l’opinió dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o 
guardadores, que serà vinculant. 
 
3. Els  pares  i  mares  o  tutors  i  tutores  o  guardadors  i  guardadores  
seran responsables  civils  subsidiaris  dels  danys  produïts  per  les  
infraccions comeses pels menors d'edat que depenguin d'ells. 
 
4. L'assistència als centres d'ensenyament educatius durant l'educació 
bàsica obligatòria  (educació  primària  i  secundària)  és  un  dret  i  un  
deure  dels menors des de l'edat de sis anys fins a la de setze. 
 
5. La Policia Local intervindrà en aquells supòsits en els quals els menors 
d'edat transitin o romanguin en espais públics durant l'horari escolar. A 
aquest efecte, la Policia Local sol·licitarà la seva identificació, esbrinarà 
quines són les   circumstàncies   i   els   motius   pels   quals   no   és   al   
centre d’ensenyament, i el conduirà al seu domicili o al centre escolar on 
estigui inscrit, posant en tot cas en coneixement dels seus pares o mares o 
tutors o tutores o guardadors o guardadores i de l'autoritat educativa 
competent, que el menor ha estat trobat fora del centre educatiu en horari 
escolar. 
 
6. Sens perjudici que, d'acord amb el que es preveu en aquesta Ordenança, 
es puguin acudir a fórmules de mediació per resoldre aquestes conductes, 
els pares  i  mares  o  tutors  i  tutores  o  guardadors  i  guardadores  
seran responsables de la permanència dels menors a la via pública i de la 
no assistència d'aquests als centres educatius. En aquests casos, quan 
concorri culpa o negligència, els pares i mares o tutors i tutores o 
guardadors i guardadores incorreran en una infracció  lleu, i podran ser 
sancionats amb multa des de 100 fins a 500 euros, o en  el seu cas 
acceptar les mesures previstes a l'apartat 8 d'aquest article. 
 
7. En  tot  cas,  qualsevol  denúncia,  incoació  d'un  expedient  sancionador  
o eventual imposició d’una sanció a un menor serà també notificada als 
seus pares o mares o tutors o tutores  o guardadors o guardadores. 



 
8. Els pares i mares o tutors  i tutores o guardadors i guardadores hauran 
d'assistir a les sessions d'atenció individualitzada o cursos de formació que, 
en el seu cas, s'imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les 
infraccions comeses pels menors que depenguin d'ells. 
 
 
Article 82.-  Principi de prevenció 
 
L'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures municipals 
encaminades a prevenir riscos per a la convivència ciutadana i el civisme en 
l'espai públic. 
 
 
Article 83.- Mediació 
 
1. L'Ajuntament  de  Lloret de Mar  promourà  especialment  la  mediació  i  
la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat 
menys litigiosa i més cohesionada. 
 
2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per 
menors, i  amb  l’objectiu  de  protegir  els  interessos  superiors  del  nen  
o  nena, es podrà establir per part de l'Ajuntament de Lloret de Mar un 
sistema de mediació, que actuarà amb caràcter voluntari respecte al 
procediment administratiu sancionador,   amb   personal   especialitzat   al   
qual   seran   cridats   a comparèixer els menors presumptament infractors, 
els seus pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, així 
com, si s'escau, les possibles víctimes o persones afectades per les 
conductes tipificades com a infracció en la present Ordenança. 
 
 
CAPÍTOL SEGON.- RÈGIM SANCIONADOR 
 
 
Article 84.- Graduació de les sancions 
 
1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiaran 
per l’aplicació del principi de proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en 
compte els criteris de graduació següents: 
 

a) La gravetat de la infracció. 
b) L’existència d’intencionalitat. 
c) La naturalesa dels perjudicis causats.  
d) La reincidència. 
e) La reiteració. 
f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 
g) La  naturalesa  dels  béns  o  productes  oferits  al  comerç  ambulant  

no autoritzat regulat al capítol vuitè del Títol II. 



 
2.  S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès en el termini d’un any 
més d’una infracció d’aquesta Ordenança i ha estat declarat per resolució 
ferma. Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada 
per infraccions d'aquesta Ordenança o quan s'està instruint altres 
procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança. 
 
3.  En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot 
cas, el compliment  de  la  sanció  no  resulti  més  beneficiosa  per  a  la  
persona infractora que el compliment de les normes infringides. 
 
4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s’imposin sancions no 
pecuniàries,  siguin  alternatives  o  obligatòries,  la  determinació  del  seu 
contingut  i  durada  es  farà,  també, tenint  en  compte  el  principi  de 
proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors. 
 
 
Article 85.- Responsabilitat de les infraccions 
 
En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació 
oportunes adreçades a individualitzar la persona o persones infractores, no 
sigui possible determinar el grau  de  participació  dels  diversos  subjectes  
que  hagin intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà 
solidària. 
 
 
Article 86.- Concurrència de sancions 
 
1. Incoat un procediment sancionador  per dues o més infraccions entre les 
quals hi hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que 
resulti més elevada. 
 
2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l’apartat 
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les 
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que 
s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit 
s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o severitat la 
conducta de la que es tracti. 
 
 
Article 87.- Rebaixa de la sanció si es paga de manera immediata 
 
1. Llevat en casos de reincidència flagrant, en el cas de les infraccions lleus, 
les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant 
el pagament de les sancions de multa, amb una reducció de la sanció al seu 
import mínim si el pagament es fa efectiu abans de l'inici del procediment 
sancionador. Quan l’Ordenança no fixi l’import mínim de la sanció que 
correspongui, la rebaixa serà pel vuitanta per cent del seu import màxim. 



 
2. Els  presumptes   infractors   poden reconèixer   la   seva   responsabilitat 
mitjançant el pagament de les sancions de multa amb una reducció del 
trenta per cent de l'import de la sanció que aparegui en el plec de càrrecs o, 
en els casos de procediments abreujats, en l’acord d’incoació. En els 
procediments ordinaris, la reducció serà del vint per cent de l’import de la 
sanció que aparegui en la proposta de resolució. 
 
3. El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació 
del procediment, sens perjudici de presentar els recursos procedents. 
 
 
Article 88.- Substitució de les multes i reparació dels danys per 
treballs en benefici de la comunitat 
 
1. En el cas de les infraccions lleus l’Ajuntament podrà, prèvia petició de 
l’interessat i valoració per part de l’òrgan instructor, substituir la  sanció de 
multa per  sessions formatives, participació en activitats cíviques o altres 
tipus de treballs per la comunitat. 
 
2. Les sessions formatives sobre convivència ciutadana i civisme, de 
caràcter individual o col·lectiu, substituiran les sancions pecuniàries en 
aquells casos en què així estigui previst en la present Ordenança. En cas de 
no assistència a les sessions formatives procedirà imposar la corresponent 
sanció, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 
 
3. La  participació  en  les  sessions  formatives,  en  activitats  cíviques  o  
la realització de treballs  en benefici de la comunitat, seran adoptades amb 
el consentiment previ de l’interessat com a alternatives a les sancions 
d’ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter obligatori. En tot 
cas, tindran caràcter obligatori les mesures alternatives a la sanció  
previstes a l’article 81.2 d’aquesta Ordenança. 
 
4. L’Ajuntament  també  pot  substituir,  en  la  resolució  o  posteriorment,  
la reparació econòmica dels danys i els perjudicis causats als béns de 
domini públic municipal per altres reparacions equivalents en espècie 
consistents en l’assistència a sessions formatives, participació en activitats 
cíviques o altres tipus de treballs per la comunitat, sempre que hi hagi 
consentiment previ dels interessats, tret que la llei imposés el seu caràcter 
obligatori.  
 
5. Quan, d’acord amb allò que es preveu en aquesta Ordenança, s’adopti la 
mediació  com  a  alternativa  al  procediment  sancionador,  els  acords  de 
reparació  tindran  com  a  objecte,  principalment,  les  mesures  
alternatives previstes en aquest article. 
 
 
Article 89.- Procediment sancionador 



 
1. Amb  les  excepcions  recollides  en  aquesta  Ordenança,  el  
procediment sancionador serà el previst per les actuacions de 
l’Administració de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli la legislació 
de l’Estat. 
 
2. Quan la proposta de resolució del  procediment  sancionador  tramitat  
per l’Administració de l’Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia 
de la multa o pel seu caràcter, no siguin de competència municipal, l’Alcalde 
o Alcaldessa elevarà l’expedient a l’òrgan corresponent de l’Administració 
que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, de conformitat 
amb la legislació sectorial aplicable. 
 
3. L’Alcalde o Alcaldessa pot delegar les seves competències en matèria de 
potestat sancionadora  d’acord amb allò que preveu la normativa de règim 
local. 
 
 
Article 90.- Apreciació de delicte o falta 
 
1.  Quan  les  conductes  a  que  es  refereix  aquesta  Ordenança  
poguessin constituir infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a 
l’autoritat judicial que correspongui els antecedents necessaris de les 
actuacions practicades. 
 
2.  En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament  de les conductes 
il·lícites, la incoació   d'un   procés   penal   no   impedirà   la   tramitació   
d'expedients sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de 
l'expedient només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda 
en l'àmbit penal, restant fins aleshores interromput el termini de 
prescripció. Els fets declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat 
competent per imposar la sanció administrativa. 
 
3.  La   condemna   o   l’absolució   penal dels   fets   no   impedirà   la   
sanció administrativa, si s'aprecia diversitat de fonament. 
 
4.  Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment 
administratiu sancionador abans de la intervenció judicial podran  mantenir-
se en vigor mentre  no  recaigui  pronunciament  exprés  al  respecte  de  
les  autoritats judicials, sense perjudici dels recursos que pugui interposar el 
presumpte infractor  sobre  l'establiment  o vigència  de  les  esmentades  
mesures provisionals. 
 
 
Article 91.- Prescripció i caducitat 
 
La  prescripció  i  la  caducitat es  regirà  per  la  legislació  administrativa 
sancionadora general, sens perjudici del que disposi la legislació sectorial. 



 
 
CAPÍTOL TERCER.- REPARACIÓ DE DANYS 
 
 
Article 92.- Reparació de danys 
 
1. La imposició de les sancions que corresponguin per l'incompliment 
d'aquesta Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de 
reparar els danys o perjudicis causats, llevat que aquesta es substitueixi per 
treballs en benefici de la comunitat, d’acord amb l’article 88. 
 
2. Als efectes de l'establert a l'apartat anterior, quan s'escaigui, 
l'Administració municipal   tramitarà   per   la   via   d'execució   subsidiària   
l'obligació   de rescabalament que procedeixi. 
 
 
CAPÍTOL QUART.- MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA 
 
 
Article 93.- Ordres singulars de l’Alcalde o Alcaldessa per a 
l’aplicació de l’Ordenança 
 
1.  L’Alcalde o Alcaldessa pot dictar les ordres singulars o nominatives i les 
disposicions especials que s’escaiguin sobre conductes a la via pública o el  
comportament  dels  ciutadans  i  ciutadanes,  per  tal  de  fer  complir  la 
normativa en matèria de convivència ciutadana i de civisme. 
 
2.  L’incompliment de les ordres, disposicions o requeriments a què s'ha fet 
esment en l’apartat anterior d’aquest article serà sancionat en els termes 
previstos  en  aquesta  Ordenança,  sense  perjudici  que  es  pugui  iniciar 
procediment penal per causa de desobediència. 
 
 
CAPÍTOL CINQUÈ.- MESURES DE POLICIA ADMINISTRATIVA 
DIRECTA 
 
 
Article 94.- Mesures de policia administrativa directa 
 
1. Els agents de l'autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat 
de les  disposicions  previstes  en  aquesta  Ordenança,  i,  sens  perjudici  
de procedir  a  denunciar  aquelles  conductes  antijurídiques,  podran  
requerir verbalment a les persones que no respectin les normes a cessar en 
la seva actitud  o  comportament,  advertint-los  que  en  cas  de  
resistència  poden incórrer en responsabilitat penal per desobediència. 
 
2. Quan  la  infracció  comesa  provoqui,  a  més  d’una  pertorbació  de  la 



convivència ciutadana i el civisme,  un deteriorament de  l’espai públic es 
requerirà al seu causant a que procedeixi a la seva reparació,  restauració o 
neteja immediates, quan sigui possible. 
3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es 
disposa a l’apartat 1 d’aquest article, les persones infractores podran ser 
desallotjades, complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat. 
 
4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els 
agents de l'autoritat requeriran a la persona presumptament responsable 
que s'identifiqui. 
 
De no aconseguir-se la identificació per qualsevol mitjà de la persona que 
ha comès una infracció, els agents de l'autoritat, podran requerir-la perquè, 
a  l’objecte  d'iniciar  l’expedient  sancionador  de  la  infracció  comesa,  els 
acompanyi a dependències pròximes  que comptin amb mitjans adequats 
per  realitzar  les  diligències  d'identificació,  a  aquests  únics  efectes  i  
pel temps  imprescindible,  informant  la  persona  infractora  dels  motius  
del requeriment d’acompanyament. 
 
5. En tot cas, i al marge de la sanció que correspongui imposar per la 
infracció de les normes que hagin originat la intervenció o requeriment dels 
agents de l'autoritat, les conductes obstruccionistes tipificades a les lletres 
b) i c) de l’apartat 1 de l’article 76 constitueixen una infracció independent, 
sancionades d’acord amb l’apartat 2 de l’esmentat article 76, tret que el fet 
sigui constitutiu de responsabilitat penal, en el qual cas es passarà el tant 
de culpa al Ministeri Fiscal. 
 
 
Article 95.- Mesures provisionals 
 
1. Iniciat l'expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran 
adoptar les mesures provisionals imprescindibles per al normal 
desenvolupament del  procediment,  per  evitar  la  comissió  de  noves  
infraccions  o  per assegurar el compliment de la sanció que pogués 
imposar-se. Aquestes mesures podran consistir en qualsevol de les 
previstes en la normativa general i sectorial aplicable en cada cas, i hauran 
de ser proporcionades a la naturalesa i la gravetat de la infracció. 
 
2. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar 
també amb anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador. 
 
3. En matèria de mesures provisionals en els casos d’infraccions comeses 
per persones estrangeres no residents en el territori espanyol, s’hauran de 
tenir en compte les disposicions especials de procediment previstes a 
l’article 80.3 d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 96.- Comisos 



 
1. A  més  dels  supòsits  en  que  així  es  preveu  expressament  en  
aquesta Ordenança, els agents de l'autoritat podran, en tot cas, comisar els 
estris i el gènere objecte de la infracció o que serviren, directa o 
indirectament, per a la comissió d’aquella, així com els diners, fruits o 
productes obtinguts amb l'activitat infractora, els quals quedaran sota la 
custòdia municipal mentre sigui necessari per a la tramitació del 
procediment sancionador o, a manca d'aquest, mentre perdurin les 
circumstàncies que varen motivar el comís. 
 
2. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les 
circumstàncies que l’han determinat. 
 
3. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la 
destinació que sigui adient. Els objectes comisats es dipositaran a disposició 
de l'òrgan sancionador competent per a la resolució de l'expedient. Una 
vegada dictada resolució  ferma  i  transcorreguts  dos  mesos  sense  que  
el  titular  hagi recuperat   l'objecte   es   procedirà   a   la   seva   
destrucció   o   els   lliurarà gratuïtament a entitats sense afany de lucre 
amb finalitats socials. 
 
 
CAPÍTOL SISÈ.- MESURES D'EXECUCIÓ FORÇOSA 
 
 
Article 97.- Multes coercitives 
 
Per a l’execució forçosa de les resolucions, l'Ajuntament podrà imposar 
multes coercitives,  d'acord amb el que disposa la legislació sectorial. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
El règim sancionador regulat al Capítol Segon del Títol III d’aquesta  
ordenança s’aplicarà a aquelles infraccions que es produeixin a partir de la 
data d’entrada en vigor de la mateixa. Les infraccions comeses amb 
anterioritat seran sancionades  d’acord amb allò previst en l’article 121 de 
l’anterior l’Ordenança de Policia de la Via Pública. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Aquesta Ordenança deroga l’Ordenança de Policia de la Via Pública, a 
excepció de l’article 52, relatiu a l’Ocupació de la Via Pública amb Mostres 
Comercials, que segueix en vigor fins a l’aprovació d’una ordenança 
específica en matèria de comerç.  
 



També deroga l’Ordenança per la regulació per raons de seguretat pública, 
de la venda i consum de begudes alcohòliques.  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Totes les referències a les diferents lleis o reglaments que apareixen en la 
present Ordenança s’entendran fetes també a la normativa que les 
substitueixi.  
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
L’entrada en vigor de la present ordenança es produirà quan hagin 
transcorregut 15 dies a comptar des de la publicació del text íntegre 
d’aquest ordenança en el BOP de Girona.  
 
 
DILIGENCIA.-    

El  Ple de l'Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 3 de febrer de 2014, va aprovar inicialment la 
modificació de l’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA 
CIUTADANA DE LLORET DE MAR. En concret, l’esmentada 
modificació suposa la derogació de l’apartat c) de l’article 53.7 i 
de l’article 53.8, i la modificació dels articles 53.7.b) i 55. 
L’edicte va ser  publicat al BOP núm. 30 de data 13/02/2014, 
al DOGC núm. 6562 de data 14/02/2014, al Tauler d’Anuncis 
de data 07/02/2014 i al Punt Diari en data 13/02/2014. 
 
Durant la exposició pública pel termini de 30 dies es varen 
presentar 6 al.legacions, una d’elles fora de termini. 
 
El Ple Municipal, en sessió de data 26/05/2014, va desestimar 
les al.legacions presentades, a excepció de la relativa a l’article 
53.7.b.7 que es va acceptar. Així mateix, es va aprovar 
definitivament la modificació de l’esmentada Ordenança. 
 
El text íntegre de la modificació de l’Ordenança apareix publicat 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 114 de data 
16/06/2014. Per tant, entrarà en vigor el dia 4 de juliol de 
2014 (15 dies hàbils posteriors a la seva publicació al BOP). 
 
Lloret de Mar, 16 de juny de 2014 
 
EL SECRETARI GRAL., 

 
 


