
 

 

Horari general tancament  fins a les 22h  

 

Acord de Junta de Govern Local amb data del 24/03/2005 

Aprovació de l'obligatorietat de tancament a les 22.00 hores dels establiments 

comercials de tot el terme municipal durant el període en què Lloret de Mar disposa de 

la qualificació de municipi turístic. 

12.01- Atès que Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic de l'1 de 

gener al 31 d'octubre de cada any, d'acord amb la Resolució del Director General de 

Comerç de la Generalitat a data 5 de setembre de 1996. 

Atès que, si bé l'article 2.1 d) de la Llei catalana 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris 

comercials, estableix que els establiments comercials situats en municipis turístics estan 

exclosos del compliment de l'horari general fixat en l'article 1 de l'esmentada Llei, per 

altra banda, l'article 2.4 de la mateixa Llei disposa que els ajuntaments, per raons d'ordre 

públic, poden acordar l'obligatorietat de tancament en horari nocturn d'establiments 

que pretenguin acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de l'horari general 

establertes en el citat article 2.1. 

 

Vist l'informe emès per l'Inspector en Cap de la Policia Local en data 18/03/2005, 

mitjançant el qual proposa a l'òrgan municipal competent que s'adopti la mesura 

d'obligatorietat de tancament en horari nocturn, atès que considera que és una mesura 

necessària per fer front als problemes d'ordre públic existents. 

 

Vist l'informe emès en data 23/03/2004 per les persones que conformen la comissió 

tecnicoexecutiva entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lloret, creada amb 

la finalitat de proposar mesures per millorar la qualitat turística del municipi i per evitar 

la conflictivitat a la via pública, en el qual s'exposa que la possibilitat de fer ús de l'article 

2.4 de la Llei 8/2004 en el sentit d'aprovar el tancament dels establiments comercials en 

horari nocturn és una de les mesures que s'estan estudiant per proposar-ne la 

implantació. 

 

Atès que des de la regidoria de comerç s'han mantingut converses amb l'Associació de 

Comerciants de Lloret de Mar amb la finalitat de proposar l'adopció d'aquesta mesura, 

i, en aquest sentit, la Junta General de l'esmentada associació, reunida en sessió de 16 

de març de 2005, es va pronunciar, a petició del regidor, sobre la preferència pel que 

feia a la determinació de l'horari de tancament, i va proposar que aquesta mesura 

s'establís a les 22.00 hores. 

 



 

 

Atès que, com a conseqüència d'això exposat es considera convenient fer ús de la 

facultat prevista en l'article 2.4 de la Llei i fixar, per raons d'ordre públic, l'obligatorietat 

de tancament en horari nocturn dels establiments comercials a les 22.00 hores durant 

el període en què Lloret de Mar disposa de la qualificació de municipi turístic, és a dir, 

del dia 1 de gener al dia 31 d'octubre de cada any, amb excepció de la venda de 

combustibles i carburants i de les farmàcies, per tractar-se de productes de necessitat 

bàsica. 

 

La Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar, per raons d'ordre públic i d'acord amb allò establert a l'article 2.4 en 

relació amb l'article 2.1d) de la Llei 8/2004, que durant el període en què Lloret de Mar 

disposi de la qualificació de municipi turístic (d'1 de gener a 31 d'octubre de cada any) 

l'horari de tancament dels establiments comercials de tot el terme municipal serà a les 

22.00 hores, amb excepció dels supòsits establerts a les lletres c) i f) de l'esmentat article 

2.4, és a dir, la venda de combustibles i carburants i les farmàcies. 

 

SEGON.- Aprovar que l'entrada en vigor d'aquest acord serà a partir del dia 1 d'abril de 

2005. 

 

TERCER.- Comunicar aquest acord, d'acord amb allò establert a l'article 2.4 i a la 

disposició addicional quarta de la Llei 8/2004, al Consell Assessor de la Generalitat en 

matèria de Comerç i a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, pel 

seu coneixement i efectes escaients. 

 

QUART.- Notificar aquest acord i donar-ne la màxima difusió possible en els mitjans de 

comunicació locals, al web municipal, així com a l'Associació de Comerciants de Lloret 

de Mar. 

 

CINQUÉ.- Donar compte d'aquest acord al Ple en la primera sessió que se celebri. 

 


