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ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA  

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 1982 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 d’ocupació de via pública eren la prohibició i tipificació com 
a infracció de l’activitat de publicitat dinàmica manual (propaganda en mà), 
així com la publicitat  oral, a tot el terme municipal de Lloret de Mar i la 
prohibició de  instal.lar màquines expenedores de begudes i aliments 
(màquines de “vending”) 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 via púbica, així com un esborrany de 
l’ordenança de civisme i convivència ciutadana. 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 la via pública de Lloret de Mar és, per tant, fruit 
del treball planificat al que es fa referència en el paràgraf anterior, i ha estat 
pensada i estructurada per a donar resposta  a la necessitat de regular la 
utilització de la via pública amb finalitat lucratives o particulars, esdevenint 
a la pràctica una eina de desenvolupament normatiu del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, pel 
que fa a la regulació dels usos comú especial i privatiu de la via pública.  
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Capítol I. Finalitat i fonaments legals. 
 
 
Article 1.  
 
Aquesta ordenança té per objecte regular la utilització del domini públic 
municipal, concretament de la via pública. 
 
Article 2.  
 
Als efectes d’aquesta ordenança s’entendran per via pública municipal tots 
aquells béns afectes a l’ús públic, com ara carrers, passeigs, avingudes, 
places, parcs, jardins, camins, ponts, túnels, fonts o estanys.  
 
Article 3.  
 
1. Aquesta ordenança és fruit de l’exercici de la potestat reglamentària dels 
ens locals, expressament reconeguda a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 



 
2. Així mateix, i en la mesura en que la present ordenança persegueix la 
regulació de la utilització dels béns de domini afectes a l’ús públic de Lloret 
de Mar, suposa un desenvolupament d’allò previst en el Capítol I del Títol 
III del  Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. El citat Decret o la norma que el substitueixi 
seran d’aplicació en allò no expressament previst en aquesta ordenança. 
 
 

Capítol II. Àmbit d’aplicació 
 
 
Article 4.  
 
L’àmbit d’aplicació objectiva d’aquesta ordenança és la via pública del terme 
municipal de Lloret de Mar. 
 
Article 5.  
 
1. L’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta ordenança són totes les persones 
que estiguin dins el terme municipal de Lloret de Mar, sigui quina sigui la 
seva situació jurídica administrativa concreta. 
 
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 63 i 
a la resta de l’ordenament jurídic.  
 
3. Els pares o mares, tutors o tutores, o guardadors o guardadores, també 
podran ser considerats responsables de les infraccions comeses pels menors 
quan concorri, per part d’aquells, dol, culpa o negligència tot incloent-hi la 
simple inobservança.    
 
 

TÍTOL II. GESTIÓ DEL SISTEMA VIARI 
 
 

Capítol I: Disposicions Generals 
 
 
Article 6.  
 
Als efectes d’aquest títol s’entendrà per via pública aquells carrers, 
avingudes, passeigs, places, etc.. , que hagin necessàriament de ser 
identificats amb una denominació, per tal de poder proporcionar adreça als 
immobles que s’hi ubiquen. 
 
 

Capítol II: Retolació i numeració de les vies públiques 



 
 
Article 7. 
   
Les  vies  públiques  es  diferenciaran  i identificaran amb un nom, diferent 
per cadascuna d'elles. 
 
Article 8. 
 
1. Quan calgui denominar a una via pública, es seguirà un procediment 
diferent, en funció de si el nom el proposa d’ofici l’òrgan competent 
municipal, o bé es proposa a instància de part. 
 
2. Procediment d’ofici. 
 
La Junta de Govern Local, a proposta del regidor/a competent, acordarà la 
denominació i numeració de la via, prèvia instrucció de l’expedient 
administratiu, que estarà conformat per la documentació que més endavant 
s’indicarà. 
 
En el cas en què el nom de carrer correspongui al d’una persona, haurà de 
ser acordat pel Ple.  
 
3. Procediment a instància de part. 
 
Podran realitzar propostes de denominació i numeració de vies públiques, 
aquelles persones empadronades als immobles ubicats en la via en qüestió, 
així com associacions o altres entitats sense ànim de lucre del municipi.   
 
En aquest cas, les persones o entitats interessades, presentaran al registre 
de l’Ajuntament una petició de denominació i numeració argumentada, la 
qual serà tramitada per l’òrgan municipal competent, d’acord amb allò 
establert a l’apartat 2n d’aquest article. 
 
Article 9.  
 
La documentació que integrarà l’expedient de denominació i numeració 
d’una via pública estarà integrada per: 
 
- Memòria relativa a la justificació de la denominació, en la que també es 
faci referència als elements característics d’aquesta. 
 
- Plànol en el que s’indiqui la numeració proposada (fent refre`ncia a la 
numeració antiga en cas que n’hi hagi) 
 
Article 10.  
 
La denominació de vies públiques s’ajustarà a les següents normes:  



 
a) El nom haurà de guardar, en la mesura que sigui possible una certa 
similitud o harmonia amb els noms dels carrers, places o avingudes 
colindants.  
 
b) Per altra banda, per a poder denominar un carrer, plaça, avinguda, 
etc...amb un nom de persona serà indispensable que la persona en qüestió  
hagi mort. 
 
Article 11.  
 
La numeració de les vies públiques s’ajustarà a les següents normes: 
 
a) En general, i llevat d'excepcions justificades, en  les vies públiques de 
direcció mar-muntanya s'assenyalaran en números parells  les  finques del 
costat dret, i amb senars les  del  costat esquerra;   i  en  les  vies  
públiques  de  direcció   oest-est, s'assenyalaran amb números parells les 
de la dreta (costat de mar) i amb senars les de l'esquerra (costat 
muntanya). La numeració serà sempre correlativa. S'assignarà un número 
per cada façana de fins a vuit metres. 
 
b) Les  finques  amb  front  a  dos  o  més  víes  tindran cadascuna d'elles la 
numeració corresponent. 
 
c) Les  finques situades en places tindran també numeració correlativa  de 
senars i parells,  llevat que  algun o  alguns  dels costats de la plaça 
constitueixi un tram d'una altra via pública, cas en el qual  les  finques  
d'aquest  portaran   la   numeració corresponent a la via de la que formen 
part. 
 
d) En  les vies amb edificacions en un  sol  costat,  les finques tindran 
numeració correlativa de senars i parells. 
 
Article 12.  
 
La retolació del nom de la via pública es realitzarà en plaques de ceràmica 
al casc urbà i metal.liques a les urbanitzacions, i s’hauran de instal.lar de 
forma obligatòria en cada cantonada o xamfrà, d’acord amb les 
característiques que determini l’Ajuntament. 
 
Article 13. 
 
La retolació dels números dels immobles de qualsevol via pública es 
realitzarà en plaques metal.liques, i s’hauran de instal.lar de forma 
obligatòria en la façana de cada immoble, d’acord amb les característiques 
que determini l’Ajuntament. 
 
Article 14.   



 
Les façanes d’una via pública podran ser objecte de servitud consistent en 
consentir la instal.lació de les esmentades plaques i números, i s’haurà de 
respectar la distància previstes a l’apartat a) de l’article 11. 
 
Article 15.  
 
La inexistència en les finques del corresponent element indicador de la 
numeració, o la discordància d’allò instal.lat amb la numeració oficial vigent, 
podrà comportar la incoació del corresponent expedient sancionador, sens 
perjudici de la facultat de l’Ajuntament de instar als titulars de l’immoble a 
realitzar els canvis pertinents. 
 
 

Capítol III: Conservació de les vies públiques 
 
 
Article 16.  
 
1. La conservació i manteniment de la via pública i del mobiliari urbà és 
competència municipal, sens perjudici de que en aquesta ordenança o una 
altre disposició reglamentària s’estableixi quelcom diferent. 
 
2. El que s’estipula en el paràgraf anterior serà norma general en el casc 
urbà de Lloret de Mar. No obstant, en les urbanitzacions, el règim jurídic 
relatiu a l’assumpció de responsabilitats respecte el manteniment i 
conservació de la via pública i del mobiliari urbà serà el que es desprengui 
de la normativa reguladora del funcionament dels òrgans de gestió 
d’aquestes, així com de la normativa urbanística aplicable. 
 
Article 17.  
 
1. Com a conseqüència de la competència municipal en la conservació i 
manteniment de les vies públiques, no es podrà executar cap tipus d’obra ni 
treball a la via pública sense prèvia llicència municipal,  sens perjudici de les 
obres que es realitzin en execució de projectes d’urbanització o d’obra local 
ordinària, l’execució dels quals està sotmesa a l’aprovació del projecte, però 
no a l’atorgament de llicència.   
 
2. El que es determina en el paràgraf anterior s’entén sens perjudici de les 
obres en la via pública que hagin d’executar els particulars com a obligació 
estipulada en les condicions de les llicències urbanístiques o derivada d’una 
ordre d’execució. 
 
 

Capítol IV: Instal.lacions i serveis a façana 
 
 



Article 18.   
 
Les façanes dels immobles resten subjectes a la servitud administrativa 
gratuïta i perpetua d’instal.lació de plaques de carrer, números de via, 
senyals de circulació, retolació de llocs d’interès, enllumenat públic i 
qualsevol altre element o instal.lació que determini l’Ajuntament per 
finalitat i interès públic.  
 
 
TÍTOL III: ÚS DE LA VIA PÚBLICA: ACTIVITATS I USOS PERMESOS 

 
 

Capítol I: Disposicions Generals 
 
 
Article 19. 
 
1. D’acord amb allò establert amb la normativa de patrimoni dels ens locals 
hi ha tres diferents formes d’utilitzar la via pública, que són les següents. 
 
2. Ús comú general: És el que pot exercir lliurement qualsevol ciutadà sense 
que es requereixi una qualificació específica, utilitzant la via pública d'acord 
amb la seva naturalesa, els actes d'afectació i les disposicions generals i 
normes de policia que reglamentin el seu ús. 
 
3. Ús comú especial: És aquell en el qual concorren circumstàncies singulars 
de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars. 
 
4. Ús privatiu: És el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una 
porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
part dels altres interessats. 
 
Article 20. 
 
1. L'ús comú especial es subjectarà a  llicència d'acord amb la naturalesa 
del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les disposicions 
generals.  
 
2. La llicència s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment 
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
La sol�licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des 
de la petició, i si no es resol dins aquest termini s'entén desestimada.  
 
3. Si els sol�licitants són més d'un s'han de tenir en compte els principis 
d'objectivitat, publicitat i concurrència. 
 
Article 21. 
 



1. L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una 
porció del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per 
part dels altres interessats. 
 
2. L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del 
domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació 
temporal que origina una situació de possessió precària essencialment 
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.  
 
3. La sol�licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos a 
comptar de la petició, transcorregut el qual sense que s'hagi resolt 
expressament s'entén desestimada. 
 
4. En el cas que els sol�licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte 
els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència. 
 
5. L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la 
transformació o la modificació del domini públic resten subjectes a 
concessió administrativa, la petició de la qual s'ha de resoldre en el termini 
de sis mesos, i la manca de resolució produeix efectes desestimatoris. 
Aquesta concessió administrativa s’atorgarà seguint el procediment previst 
a la normativa sectorial aplicable, i havent-se de respectar en tot moment, 
els principis d’objectivitat, publicitat  concurrència. 
 
Article 22. 
 
Els usos comú especial i els privatius subjectes a llicència poden donar lloc a 
la percepció de taxes.  
 
Article 23. 
 
1. La finalitat principal d’aquesta ordenança és la de regular les condicions 
en base a les quals puguin atorgar-se les autoritzacions per a l’us comú 
especial de la via pública. 
 
2. L’ús comú general, per definició,  no pot subjectar-se a autorització 
administrativa, és per això que la seva regulació no pot ser objecte 
d’aquesta ordenança. 
 
3. Aquells tipus d’usos de la via pública que no siguin cap dels 
expressament regulats en aquesta ordenança, ja es tracti de usos privatius 
com d’altres usos comuns especials no previstos en aquesta ordenança, 
podran autoritzar-se o no, en funció de l’interès general i d’allò establert a 
la normativa sectorial aplicable. 
 
4. Per autoritzar l’ocupació de la via pública vinculada a l’activitat que du a 
terme un establiment, aquest haurà d’estar degudament legalitzat des del 
punt de vista ambiental i que el titular de l’esmentat establiment estigui al 



corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Lloret de 
Mar.  
 
5. L’autorització municipal per a l’ús de la via pública portarà sempre 
implícita l’obligació per part dels subjectes autoritzats d’abonar la 
corresponent taxa, d’acord amb allò previst a les Ordenances fiscals. 
 
 

Capítol II: Ús comú especial de la via pública: Vendes a la via 
pública. 

 
 

Secció Primera: Vendes a la via pública. 
 
 
Article 24. 
 
1. Queda totalment prohibida la venda ambulant a la via pública i a les 
platges de Lloret de Mar , llevat la que es realitzi de forma autoritzada en el 
mercat setmanal o altres mercats i fires que promogui o autoritzi 
l’Ajuntament de forma puntual i expressa.  
 
2. S’entendrà també com a venda ambulant l’exposició de vehicles a motor 
estacionats a la via pública o en espais o recintes de titularitat privada 
accessibles des de la via pública, amb rètols o cartells indicatius de la seva 
comercialització o venda, sempre i quan no es tracti d’una activitat 
degudament legalitzada. 
 
Article 25.  
 
No obstant el que s’estipula en l’article anterior, es podrà autoritzar 
l’ocupació de la via pública per a dur a terme d’activitats, que malgrat 
tinguin una finalitat comercial, tinguin també un caràcter tradicional com 
ara la realització d’oficis tipus esmolador, enllustradors, etc.., o tinguin un 
contingut artístic com ara pintors, caricaturistes, fotògrafs, músics, etc... . 
Així mateix, també podrà autoritzar-se la venda ambulant de loteria o 
sortejos  per part de persones que representin entitats que comptin amb les 
corresponents autoritzacions administratives per a realitzar aquesta 
activitat. 
 
Article 26.  
 
Quan els agents de l’autoritat municipal detectin qualsevol venda ambulant 
constitutiva d’infracció d’acord amb allò establert a l’article 24, podran, com 
a mesura cautelar de caràcter provisional, procedir a comissar els estris i el 
gènere objecte de la infracció, així com a la retirada dels vehicles, 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. 
  
Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació 
que sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de 
l'òrgan 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. 
 
Article 27.  
 
Així mateix, els agents de l’autoritat hauran d’informar les persones 
infractores que reconeguin  la  seva  responsabilitat en matèria de venda 
ambulant, de la possibilitat de  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. 
 
 

Secció Segona: Supòsit especial de venda d’articles pirotècnics. 
 
 
Article 28. 
 
1. La comercialització i venda de productes pirotècnics s’ajustarà al que 
disposa el RD 563/2010, de 7 de maig, pel que s’aprova el Reglament 
d’artícles pirotècnics i cartutxeria i les instrucions que el desenvolupen, o 
normativa que el substitueixi, així com les condicions generals que puguin 
establir-se per part de les administracions competents, i sols podrà 
efectuar-se en les revetlles de les  festes tradicionals de Sant Joan i Sant 
Pere. 
 
2. La instal.lació de casetes de venda per a la venda de productes 
pirotècnics, precisarà de la corresponent autorització municipal per a l’ús 
comú especial de la via pública, i en la resolució per la qual s’atorgui 
l’autorització s’haurà de recordar a la persona autoritzada tots els requisits i 
condicions als que es fa referència en la normativa citada. 
 
 

Capítol III: Ocupació de la via pública amb mostres comercials 
 
 
Article 29. 
 
La regulació de l’ocupació de la via pública amb mostres comercials es 
realitzarà a través d’una ordenança específica en matèria de comerç, que 
s’haurà d’aprovar a tal efecte.  
 



 
Capítol IV: Publicitat a la Via Pública 

 
 

Secció Primera: Rètols establiments 
 

 
Article 30. 
 
1. Rètols d’establiments. 
 
La instal�lació de rètols ha d’estar condicionada a la legalització de 
l’establiment d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació 
dels establiments públics i les activitats recreatives  o normativa que les 
substitueixi. 
 
Així mateix, la instal.lació dels esmentats rètols d’establiments haurà de 
subjectar-se a llicència urbanística municipal, d’acord amb allò establert al 
Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la llei 
d’urbanisme, o normativa que el substitueixi, així com a l’ordenança 
municipal reguladora de llicències urbanístiques i el planejament derivat que 
li sigui d’aplicació. 
 

2. Sempre que sigui possible per la seva alçada, els rètols publicitaris es 
situaran dins de les línies que formen els forats arquitectònics de l’edifici, 
sense envair superior ni lateralment la resta de la façana; quan no sigui 
possible la seva integració dins el forat arquitectònic, es situarà justament a 
sobre del mateix amb les mateixes condicions que si es situés dins del forat 
arquitectònic i amb un gruix màxim de 15 cms,  i partint en tot cas de les 
següents característiques genèriques, que no seran d’aplicació en la clau 
urbanística 2.1 la qual es regularà segons Pla Especial del Casc Antic: 
 

a) Alçada mínima de col�locació: 2,50 metres.  
 
b) Materials i colors: es prohibeixen els anuncis en roba, lona, paper o 

altres materials que no reuneixin les mínimes condicions estètiques. 
No s’admet la instal�lació de rètols de colors estridents, excepte com 
elements secundaris del disseny del rètol. 

 
c) Mides del Rètol: l’alçada màxima del rètol serà de 70 cms, i l’amplada 

màxima del rètol serà igual a la d’obertura de façana (“forat d’obra”) 
de l’obertura.   

 
En aquells edificis en què per la singularitat de la seva activitat, per la seva 
ubicació o dimensió, o perquè puguin convertir-se en elements emblemàtics o 
singulars de la població, es podran autoritzar rètols de característiques i 



dimensions diferents a les descrites en aquest punt, previ informe i 
valoració favorable dels Serveis Tècnics Municipals.  
 
3. No s’admetran rètols lluminosos que provoquin impactes distorsionants 
a l’entorn, o efectes extravagants, discordants o que puguin provocar 
molèsties per la seva intensitat d’il�luminació, es puguin confondre amb 
senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat viària o qualsevol altra 
manifestació de contaminació lumínica d’acord amb la prescripció de la Llei 
6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció de 
l’ambient nocturn i de la normativa que la desplegui. 
 
4. Els establiments regulats en el Decret 112/2010, pel que s’aprova el 
reglament d’espectacles públics i activitats recreatives i aquells altres 
establiments de característiques similars, hauran de tenir apagats tots els 
llums exteriors just en el moment en que es compleixi l’horari de tancament 
del local d’acord amb la normativa  aplicable.  
 
5. Allà on, d’acord amb el planejament urbanístic, estigui permès instal�lar 
rètols tipus bandera,  només s’admetrà un rètol per local i amb els següents 
condicionants:  
 

a) Les dimensions màximes d’aquests tipus de rètols seran aquelles que 
permetin la seva inscripció en un quadrat de dimensions màximes de 
80 x 80 cms, i no podran sobrepassar els 40 cm de gruix.  

b) El seu vol màxim des del pla de façana no sobrepassarà, en cap cas, 
el menor dels següents valors, 80 cms. o l’amplada de la vorera. 

c) L’alçada de col�locació haurà de situar-se de manera que l’alçada 
lliure de pas, mesurada des del rasant del carrer o vorera, sigui com 
a mínim de 2,70 metres.   

 
6. Rètols publicitaris com a coronació d’edificis: 
 
Els rètols publicitaris com a coronació dels edificis podran cobrir tota la 
longitud de la façana, amb una alçada no superior a la desena part de la 
que tingui la finca, sense sobrepassar el 1,80 metres mesurats des de la 
cara superior de forjat, a excepció de la clau urbanística 2.3 que es regularà 
segons Pla Especial del front edificat de la façana marítima. 
 

La instal.lació dels esmentats rètols publicitaris haurà de subjectar-se a 
llicència urbanística municipal, d’acord amb allò establert al Decret 
Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme, o 
normativa que el substitueixi, així com a l’ordenança municipal reguladora 
de llicències urbanístiques. 
 
7. Vitrines, pissarres, “cavallets” i altres elements de publicitat fixa.  
 
Pel que fa als establiments de restauració, estaran subjectes a autorització 
les ocupacions de la via pública que es realitzin per part dels titulars 



d’establiments amb elements com ara vitrines, pissarres, “cavallets” o 
faristols a traves dels quals es publicitin els serveis oferts per l’establiment, 
d’acord amb les següents condicions: 
 
7.1. Quan l’ocupació es produeixi en un espai en el que anteriorment s’hagi 
autoritzat la instal�lació de taules i cadires es permetrà l’ocupació amb 
pissarres, cavallets o faristols amb unes dimensions màximes de 0,60 m 
d’amplada per 1,50 m d’alçada dins el perímetre autoritzat com a terrassa, 
amb les condicions següents: 
 

a) Si la superfície d’ocupació concedida és de 0 a 70 metres quadrats, 
es permetrà 1 element. 

b) Si la superfície d’ocupació concedida és superior a 70 metres 
quadrats, es permetran 2 elements. 

 
7.2. Resta prohibida l’ocupació de la via pública amb pissarres, “cavallets” o 
faristols, en qualssevol altres supòsits que no siguin el previstos en el punt 
anterior. 
 
7.3. Es podrà autoritzar l’ocupació del vol de la via pública per part dels  
titulars d’establiments amb pissarres i/o vitrines sempre i quan les mides 
màximes d’aquestes no superin els 0,50 m de longitud per 0,40 m 
d’amplada. En el cas de les vitrines, aquestes no podran tenir un gruix 
superior als 7 cms. Aquesta regulació no serà d’aplicació en la clau 
urbanística 2.1 la qual es regularà segons Pla Especial del Casc Antic.    
 
7.4. També es podran autoritzar altres elements de publicitat fixa aplacats a 
la paret a traves dels quals es publicitin els serveis i/o productes oferts per 
l’establiment, que en cap cas podran excedir l’amplada de espai lliure lateral 
del forat arquitectònic de façana  ni superar-ne l’alçada, ni tenir un gruix 
superior als 7 cms. Aquesta regulació no serà d’aplicació en la clau 
urbanística 2.1 la qual es regularà segons Pla Especial del Casc Antic. 
 
7.4. Per motius d’ornat públic, els titulars dels establiments estaran obligats 
a mantenir en perfecte estat de conservació els elements als quals es fa 
referència al punt anterior.  
 
8. Reproducció d’imatges a través de pantalles a la via pública:  
 
Com a regla general, resta prohibida l’ocupació de la via pública o del seu 
vol amb pantalles que tinguin la finalitat de reproduir imatges o missatges 
de contingut publicitari o comercial. 
 
No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la instal.lació de les 
esmentades pantalles quan tinguin per finalitat reproduïr continguts 
d’interès general. 
   
 



Secció Segona: Publicitat dinàmica 
 
 
Article 31. 
 
1. La publicitat dinàmica, ja sigui manual, mitjançant l’ús de vehicles, oral, 
mitjançant repartiment domiciliari o telemàtica ve regulada pel que disposa 
la Llei 9/2000, de 7 de juliol, reguladora de la publicitat dinàmica a 
Catalunya. 
 
2. Fent us de la potestat municipal relativa a l’autorització d’ús dels espais 
de domini públic, per raons de seguretat i amb l’objectiu d’implementar 
mesures que ajudin a pacificar la circul.lació de persones a l’espai públic, 
queda prohibida la publicitat dinàmica manual i oral en tot el terme 
municipal de Lloret de Mar. 
 
3. La realització de l’activitat de publicitat dinàmica en qualsevol de les 
modalitats no prohibides (mitjançant l’ús de vehicles, mitjançant 
repartiment domiciliari o telemàtica) ve regulada per allò previst a 
l’esmentada llei 9/2000, de 7 de juliol, reguladora de la publicitat dinàmica 
a Catalunya: 
 
A) Publicitat dinàmica mitjançant vehicles.  
 
Podrà exercir-se la publicitat dinàmica mitjançant vehicles, ja sigui a través 
de rètols o de logitips impresos en el propi vehicle, i restarà sotmesa al 
règim de comunicació prèvia. 
 
Resta prohibida la difusió de missatges publicitaris a través de mitjans 
audiovisuals, a excepció d’aquelles caravanes publicitàrires que es realitzin 
puntualment en ocasió de determinats esdeveniments esportius.  
 
Pel que fa als rètols, aquests no podran superar en alçada un terç de 
l’alçada del vehicle, sense que la suma total pugui excedir dels 4 metres. 
Pel que fa a l’amplada i llargada del rètol, aquesta no podrà superar la part 
del sostre del vehicle.  
 
Pel que fa als logotips impresos en la carrosseria del vehicle, aquests no 
podran dificultar la visibilitat del vehicle ni seva indentificació d’acord amb 
allò establert en la normativa viària.   
 
B) Publicitat dinàmica mitjançant repartiment domiciliari  
 
El repartiment domiciliari de publicitat és una modalitat de publicitat 
dinàmica, sotmesa a règim de comunicació prèvia, que ha de complir els 
requisits següents: 
 



1.- No es pot dipositar de forma indiscriminada o en desordre a les 
entrades, als vestíbuls o a les zones comunes dels immobles. 

2.-  Les empreses distribuïdores de material publicitari s'han d'abstenir 
de dipositar publicitat en les bústies els propietaris de les quals assenyalin 
expressament llur voluntat de no rebre'n. 

3.-  És aplicable a aquesta modalitat de publicitat dinàmica el que 
estableixen els articles 8 i 9 de la Llei 9/2000, o normativa que la 
substitueixi, en tot allò que no resulti incompatible amb la seva naturalesa. 

4.- . Si els propietaris o els arrendataris dels immobles no volen rebre 
publicitat a llurs bústies, ho han de fer constar de manera expressa, sense 
cap altre requisit, i hi queda, per tant, prohibit el dipòsit de publicitat. Amb 
aquesta finalitat, l’Ajuntament poden repartir uns adhesius als interessats, 
en què s'ha de fer constar la negativa a rebre qualsevol tipus de publicitat. 
 

4. Els titulars de les empreses que reuneixen els requisits legals per a dur a 
terme les modalitats de publicitat dinàmica permeses per aquesta 
ordenança seran els responsables del comportament de les persones 
contractades per aquesta tasca. L’incompliment d’aquesta ordenança o l´ús 
diferent al permès  comportarà la incoació del corresponent expedient 
sancionador.  
 
 

Secció Tercera: Publicitat estàtica 
 
 
Article 32. 
 
1. L’Ajuntament podrà instal.lar taulers o plafons a la via pública on les 
diverses entitats o associacions del municipi puguin inserir els seus cartells 
informatius. També es podran habilitar, excepcionalment, espais destinats a 
anunciar establiments o activitats de caire privat.  
 
2. Així mateix, l’Ajuntament podrà promoure la instal�lació d’elements tipus 
“OPPI” o altres a la via pública, susceptibles de ser explotats 
publicitàriament de forma privativa o a través d’un ús comú especial, 
mitjançant la corresponent autorització o concessió administrativa, que 
s’haurà d’atorgar d’acord amb els principis de publicitat i pública 
concurrència.  
 
3. L’Ajuntament també podrà habilitar espais a la via pública en els quals es 
podrà autoritzar la  instal�lació de  rètols indicadors d’establiments privats, 
prèvia obtenció de les corresponent llicències municipals urbanística i 
d’ocupació de la via pública. 
 
4. L’Ajuntament podrà autoritzar la col�locació de pancartes en la via pública 
només en les circumstàncies següents:  
  

a) En període d’eleccions polítiques 



b) En període de festes populars i tradicionals dels barris 
c) Per actes organitzats per associacions o entitats quan tinguin una 

finalitat d’interès general o col�lectiu. 
 
5. Per a la instal�lació de les pancartes a què es refereixen les lletres b) i     
c) anteriors caldrà la prèvia petició i obtenció de llicència municipal. 
 
6. La instal�lació de les pancartes s’haurà d’acomodar a les disposicions 
següents:  
 

a)  La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per 
poder disminuir l’efecte del vent. 

b) La col�locació s’autoritzarà preferentment en pals verticals instal�lats i 
destinats exclusivament per a aquest ús. En cas que no hi hagi pals, 
la col�locació es podrà autoritzar sempre que no es subjectin a ponts, 
entre elements d’enllumenat públic, arbres o d’altres elements 
estructurals i a mobiliari urbà no específicament dissenyat per a 
aquest fi. Quan l’element estructural sigui una façana amb balcó es 
podrà autoritzar la col�locació. 

c) L’alçada mínima de col�locació, mesurada des de la part més baixa de 
la pancarta serà de 5 metres quan travessi la calçada i de 3 metres 
en voreres, passeigs i altres zones d’ús exclusiu de vianants.  

d) Les pancartes s’hauran de col�locar de manera que no pertorbin la 
lliure circulació de vianants i vehicles ni puguin ocasionar danys a les 
persones ni a d’altres elements de la via pública. 

 
7. Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats en dia hàbil 
següent al que caduqui la llicència municipal. En cas de no fer-ho, aquestes 
seran retirades pels serveis municipals mitjançant execució subsidiària, a 
càrrec de l’interessat. 
 
8. Resta prohibida la instal�lació de rètols, cartells o pancartes a la via 
pública  que informin o anunciïn actes, esdeveniments o situacions que no 
tinguin un interès general o col�lectiu. S’excepciona d’aquesta prohibició la 
instal�lació de pancartes o cartells que anunicin esdeveniments a les façanes 
de les discoteques i sales de festa. Aquestes pancartes o cartells hauran de 
reservar un espai per a poder inserir missatges o lemes que determini 
l’Ajuntament relatius al manteniment de la bona convivència als espais 
públics.  
 
9. En cas que aquest tipus de publicitat generés en qualsevol moment una 
situació de risc o perillositat, els serveis municipals estaran facultats a 
retirar-ho i dipositar-ho en una dependència municipal, essent a càrrec dels 
propietaris les despeses que s’originin. Transcorreguts 10 dies des del seu 
dipòsit sense ser retirat pel propietari, l’Administració podrà optar per 
destruir-los. 
 
 



Capítol V: Instal�lació de màquines expenedores i màquines  
tipus “A” a la Via Pública 

 
 

Secció Primera. Màquines expenedores: 
 
 
Article 33. 
 
1. Totes les màquines expenedores de qualsevol tipus de producte han 
d’estar ubicades en l’interior dels establiments.  
 
2. Les màquines de venda automàtica de tabac o de begudes alcohòliques 
no podran ser accessibles des de la via pública.  
 
3. Només podran instal�lar màquines de venda automàtica de productes 
alimentaris de consum immediat que siguin accessibles des de la via 
pública, els establiments comercials autoritzats per vendre aquest tipus de 
producte, així com els establiments de restauració. 
 
En tot cas, les màquines de venda automàtica que siguin accessibles des de 
la via pública, restaran parades i sense funcionament durant les hores de 
tancament de l’establiment.  
 
4. L’obligació d’haver d’instal.lar les màquines expenedores a l’interior dels 
establiments no regirà en el cas de les màquines dispensadores de 
preservatius, que prèvia autorització municipal,  podran instal.lar-se 
aplacades a les façanes de les farmàcies i parafarmàcies. Aquesta obligació 
tampoc regirà pel cas de caixers automàtics de lloguer de video o videojocs 
així com pels caixers automàtics de caixes o entitats bancàries.  
 
 

Secció Segona: Màquines tipus “A”: 
 
 
Article 34. 
 
1. Les màquines recreatives tipus “A”, d’acord amb la definició de l’article 
4.1 del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de 
màquines recreatives i d’atzar, són aquelles màquines que per al sol 
entreteniment de la persona usuària i a canvi del preu de la partida, 
ofereixen a la persona jugadora únicament un temps d’utilització, sense que 
no hi hagi cap tipus de premi o compensació, en metàl�lic, en espècie o en 
forma de punts bescanviables.  
 
2. L’Ajuntament podrà autoritzar la col�locació de màquines recreatives 
tipus “A” en la via pública però amb el condicionant que aquestes màquines 



hauran de ser retirades durant l’horari de tancament de l’establiment 
autoritzat.  
 
 

Capítol VI: Guals 
 
 
Article 35. 
 
1. S’entén per gual l’espai delimitat per facilitar l’entrada i sortida de 
vehicles de les finques, habitatges, locals o recintes a través de la vorera o 
d’altres espais de domini públic destinats al pas de vianants.  
 
2. En relació a la definició del punt anterior, els guals tindran aquesta 
consideració independentment de l’ordenació viària i de la regulació de 
l’estacionament existent en aquell tram de carrer o via i de la necessitat de 
modificar l’estructura de la seva vorada o vorera. 
 
3. El gual està subjecte a autorització municipal, d’acord amb les 
especificacions d’aquesta ordenança i haurà d’estar convenientment 
senyalitzat amb la placa corresponent, la qual prohibirà l’estacionament de 
cap vehicle al seu davant.  Aquesta prohibició, haurà de fer referència a la 
seva durada i/o vigència horària.  
 
Article  36.  
 
Per  a obtenir l'autorització d'un gual, cal que el local reuneixi les condicions 
següents: 
 
1. Per a tots els locals, amb caràcter general: 
 

a) Que el tipus d’activitat o ús autoritzat del local exigeixi l’entrada i 
sortida de vehicles (a excepció del supòsit descrit a l’apartat 2. c) 
d’aquest article). 

 
b) Que  es compleixin les normes sobre protecció contra incendis, 

ventilació i superfície mínima per plaça d’aparcament exigides a la 
normativa urbanística municipal, excepte per a aquells locals amb 
capacitat per allotjar menys de cinc vehicles. 

 
c) Que disposi de l’informe favorable dels serveis d’inspecció municipals. 
 

2. Per als locals d’ús industrial, comercial o de serveis cal que el local 
reuneixi les condicions següents: 
 
a)  Que la naturalesa dels mateixos faci necessària l'entrada i sortida de 
vehicles i disposi d’espai interior lliure per a un o més vehicles. 
 



b) Que disposin d’una superfície lliure interior reservada permanentment i  
de forma exclusiva per les tasques de càrrega o descàrrega de mercaderies 
voluminoses o de pesos importants, i disposin d’aparells mecànics per 
facilitar aquestes maniobres. S’exceptuen d’aquests requisits els locals que 
tinguin una llicència ambiental que es correspongui amb activitats 
relacionades amb l’automoció. 
 
c) Amb independència d’allò establert en l’apartat a), també podran obtenir 
autoritzacions de gual, els magatzems o locals que disposin d’un moll de 
càrrega, o quan sigui necessària l’ocupació temporal de la vorera o zona 
destinada al trànsit de vianants per dur a terme tasques de càrrega i 
descàrrega o de recollida de residus, en les condicions descrites en l’apartat 
anterior. 
 
d) Que el local estigui degudament legalitzat des del punt de vista 
ambiental. 
 
3. Garatges o aparcaments: 
 
a) Que es tracti d’una edificació amb habitatges plurifamiliars o local amb 
obligació legal de tenir garatge o aparcament. 
 
b) Que es tracti d’un habitatge unifamiliar aïllat o adossat, o en el cas de 
locals ubicats en la planta baixa d’un edifici, sempre i quan estiguin 
adequats per a aquest ús i l’edifici no disposi de places d’aparcament 
soterranis. 
  
Article 37.  
 
El termini de vigència de l’autorització de gual tindrà una durada indefinida i 
pot ser concedida per a un ús permanent o un ús horari. 
 

L’autorització permanent es concedirà per a locals destinats a garatges de 
comunitats de propietaris o edificis unifamiliars, per a garatges o 
aparcaments i per aquells altres locals de negoci que ho justifiquin per raó 
de l’activitat que s’hi desenvolupi. 
 
Les autoritzacions d’ús horari, estaran limitades als locals d’ús industrial, 
comercial o de serveis en funció de l’horari en que han d’exercir la seva 
activitat. 
 
La concessió d’autoritzacions de gual o entrada de vehicles serà sempre en 
exercici d’una potestat discrecional i sense perjudici de tercers. 
L’autorització no crearà cap dret subjectiu, i el titular podrà ésser requerit 
en tot moment perquè el suprimeixi al seu càrrec i refaci, si cal, la vorada i 
la vorera per tornar-la al seu anterior estat. 
 



No es concediran autoritzacions de gual quan la ubicació o les condicions 
d’accés als habitatges, edificacions o locals (amplada de la porta, radi de 
gir, amplada de la calçada...), dificultin la maniobra d’accés als mateixos de 
manera que puguin entorpir greument la circulació de persones o vehicles. 
 
Es podran concedir autoritzacions per a guals provisionals a tota obra 
d’enderroc, reparació o nova construcció d’edificis o altres infraestructures, 
que exigeixi l’entrada i sortida de vehicles i/o de maquinaria als solars on es 
dugui a terme. Aquesta autorització s’haurà de sol�licitar prèvia obtenció de 
la corresponent llicència d’obres i s’atorgarà per un horari i durada 
determinada, dins del període de vigència de l’esmentada llicència.  
 
Article 38.  
 
A la sol�licitud per a obtenir l’autorització de gual s’haurà de:  
 
a) Especificar la ubicació del local, garatge o aparcament, i les dimensions 
corresponents a l’entrada i a l’espai que hagi d’allotjar el vehicle o vehicles. 
 

b) Adjuntar còpia de la documentació acreditativa de la titularitat 
(escriptura pública, contracte d’arrendament...).  
 

c) Presentar una fotografia impresa de la vorera i l’entrada de vehicles de 
l’habitatge, edificació o local. 
 

d) En cas d’establiments d’ús industrial, comercial o de serveis, caldrà  a 
més, presentar plànols a escala d’on accedeixen els vehicles amb indicació 
de la part que es destini a allotjar els vehicles, o si és el cas, a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. També caldrà adjuntar còpia de la 
documentació acreditativa de què el local està degudament legalitzat des 
del punt de vista ambiental. 
 
Article 39. 
 
1. L’atorgament de l’autorització de gual comportarà les obligacions de 
naturalesa econòmica que s’estableixin a les ordenances fiscals. A aquests 
efectes, s'entendrà  que  la longitud mínima dels guals és de tres metres. 
 
2. A l’autorització s’especificarà l’amplada autoritzada, que no podrà excedir 
en més d’un metre l’espai que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles 
en línia de façana, en funció de la visibilitat i del radi de gir que siguin 
necessaris. En l’amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles no es 
computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà 
d’estar degudament protegida. 
 
3. Quan les característiques dels vehicles o d’accés al gual ho requereixen, 
es podran autoritzar, per tal de facilitar la maniobra d’entrada i sortida de 
vehicles: 



 
a) L’ampliació de la prolongació d’un metre a la qual es feia referència 

en el punt anterior fins a un màxim d’1/3 de l’amplada autoritzada 
del gual. 

 
b) Habilitar una zona d’estacionament prohibit a la banda contraria del 

gual i confrontat amb aquest, quan la prolongació a la qual s’ha fet 
referència en l’apartat anterior no sigui suficient. En aquest cas, les 
obres de senyalització aniran a càrrec del titular de l’autorització.  
 

4. Els límits del dret de gual estaran situats a més d’un metre de l’arbrat, 
elements de senyalització, enllumenat o mobiliari públic. En cas que sigui 
necessari, es podrà efectuar el seu trasllat prèvia autorització. Les despeses 
originades per aquest, aniran a càrrec del sol�licitant.  
 
Article 40. 
 
1. En aquells cassos en que el carrer tingui diferenciada la vorera en alçada, 
correspon a la persona titular de l’autorització de gual l’adaptació de la 
vorada perquè aquesta sigui remuntable, assumint totes les despeses que 
se’n derivin. 
 
2. Quan les característiques de la vorera no permetin aquesta adaptació, es 
podrà autoritzar el seu rebaix o altres modificacions, d’acord amb les 
prescripcions tècniques que disposin els serveis municipals.  
 
3. L’adaptació de la vorada, així com el rebaix de la vorera, s’hauran 
d’ajustar en tot moment, a les característiques del reforç del paviment i al 
disseny i materials que determinin els serveis tècnics municipals i hauran 
d’ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
 
4. Queda prohibit l’accés rodat de vehicles als edificis o locals mitjançant 
rampes o altres elements remuntables mòbils o fixos que envaeixin la 
calçada, llevat que excepcionalment s’obtingui una autorització expressa. 
 
No obstant això, es podrà autoritzar la instal�lació circumstancial d’aquests 
elements en els guals provisionals que donin accés als solars o altres espais 
on es duguin a terme obres en que sigui necessari el pas de camions i de 
maquinaria pesada pel damunt de la vorera.  
 
5. En qualsevol cas, per dur a terme l’execució de les obres d’adaptació o 
rebaix de vorades i/o voreres, així com per a la seva restitució, s’haurà de 
disposar de la corresponent llicència urbanística. 
 
Article 41. 
 



1. La persona titular d’una autorització de gual està obligada a senyalitzar 
l’accés mitjançant una placa normalitzada que serà lliurada per l’Ajuntament 
previ pagament de la taxa corresponent. 
 
2. Aquesta placa s’haurà de situar immediatament a la dreta de la porta o 
obertura que doni accés als vehicles o, quan això no sigui possible, al 
damunt d’aquesta. 
 
3. La placa s’haurà d’ubicar de manera que aquesta sigui perfectament 
visible frontalment des de la calçada i a una alçada d’entre 1,50 i 2,30 
metres, mesurats des del nivell de la vorera fins a la part inferior de la 
placa. En cas necessari, aquesta senyalització es reforçarà amb les marques 
viàries que determini l’Ajuntament, d’acord amb la normativa viària. 
 
4. En cas d’existir més d’una porta o obertura practicables, cadascuna 
d’aquestes constituiran una autorització de gual independent i s’hauran de 
senyalitzar de manera diferenciada amb la placa corresponent. 
 
Article 42. 
 
1. La persona titular de l’autorització de gual restarà igualment obligat a 
mantenir el paviment i la senyalització en perfectes condicions de 
conservació. 
 
2. Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió del gual, 
s’executaran a càrrec de la persona titular de l’autorització. 
 
3. Qualsevol modificació substancial del gual haurà de ser comunicada i 
autoritzada per l’Ajuntament, la qual cosa donarà lloc a l’actualització de les 
condicions establertes en l’autorització, amb l’aplicació dels efectes 
econòmics que corresponguin. 
 
4. El trasllat dels guals tindran la consideració d’una nova autorització i 
implicaran l’obligació del peticionari de renunciar i suprimir el gual anterior.   
 
5. La supressió del gual comportarà la restitució de la vorada i en el seu cas 
de la vorera, al seu estat anterior. Aquesta restitució haurà de ser 
comunicada a l’Ajuntament per a la seva comprovació per part dels serveis 
tècnics o d’inspecció municipals. 
 
6. En el cas que aquesta restitució no es faci en els terminis previstos o de 
manera satisfactòria, l’ajuntament podrà executar subsidiàriament les obres 
de la restitució amb càrrec a l’interessat, sens perjudici de les infraccions en 
les que s’hagi pogut incórrer.  
 
Article 43. 
 



1. En els casos en que es produeixi un canvi de titularitat o de propietat 
dels locals o habitatges amb autorització de gual o un canvi en l’activitat 
dels locals d’ús industrial, comercial o de serveis, s’haurà de fer l’oportuna 
sol�licitud de canvi de titular de gual a l’Ajuntament, amb aportació de la 
documentació justificativa que acrediti aquest canvi, el qual serà atorgat 
previ informe favorable dels serveis d’inspecció municipals.  
 
2. En els casos en que es procedeixi a la renúncia de l’autorització de gual, 
s’haurà de fer l’oportuna comunicació a l’Ajuntament, així com efectuar el 
lliurament de la placa i acreditar, en cas necessari i en el termini màxim de 
15 dies, que s’ha procedit a la restitució a la qual es refereix el punt 3 de 
l’article precedent. 
 
3. En cas deteriorament de la placa de gual, es podrà sol�licitar un duplicat 
a l’Ajuntament, previ pagament de la taxa corresponent, el qual serà lliurat 
previ entrega de la placa deteriorada. 
 
Article 44. 
 
1. Seran causa de revocació de les autoritzacions: 
 

a) La manca de conservació del paviment o de la senyalització. 
 
b) La utilització indeguda del gual o de la placa. 

 
c) La modificació dels requisits o les condicions per les quals es va donar 

lloc a l’autorització. 
 

d) L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest capítol. 
 
2. La revocació de l’autorització pot comportar l’adopció de les mesures 
necessàries per impedir l’accés de vehicles als habitatges o locals, així com 
la retirada de la placa de gual. 
 

3. L’Ajuntament podrà limitar temporalment els drets inherents a 
l’autorització de gual en el cas d’obres, treballs de manteniment i actes a la 
via pública. 
 
Article 45. 
 
En el cas que es modifiqui una vorada o vorera per facilitar el pas de 
vehicles o, sense necessitat de modificar-la, se’n faci la utilització prevista 
per als guals sense la corresponent autorització, l’Ajuntament requerirà el 
titular de l’activitat, o en el seu defecte l’arrendatari o propietari del local, 
perquè en el termini de 15 dies reposi, al seu càrrec, la vorada i/o vorera al 
seu estat anterior, o, si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti 
l’oportuna autorització, sens perjudici de les infraccions en les que s’hagi 
pogut incórrer. 



 
Article 46. 
 
Les obligacions d’aquest capítol seran exigibles tant al titular de 
l’autorització de gual com a les persones que en siguin beneficiaries. 
 
 

Capítol VII: Reserva d’estacionament 
 
 
Article 47. 
 
1. Els establiments hotelers i apartaments turístics que disposin de servei 
permanent de recepció, així com els centres de salut privats com hospitals, 
clíniques, centre mèdics o assistencials, centres de rehabilitació,  i clíniques 
veterinàries poden sol.licitar llicència per l’ocupació de la via pública per a 
facilitar-hi l’accés i desencotxar. Aquesta ocupació consisteix un ús comú 
especial de la via pública dels béns de domini públic que estan subjecte a 
llicència municipal, i consistirà en la senyalització de la part de la via pública 
ocupada especificant que es tracta d’una zona on està prohibit 
l’estacionament de vehicles, la qual serà destinada als vehicles vinculats als 
serveis propis dels establiments turístics per a càrrega i descàrrega i als 
vehicles dels seus clients per a desencotxar, o bé als vehicles vinculats als 
serveis d’urgència per a accedir als centres de salut.  
 
2. Als efectes d’aquesta ordenança tindran la consideració d’establiments 
hotelers i apartaments turístics aquells establiments definits així en la Llei 
13/2002, de Turisme de Catalunya o normativa que la substitueixi, i per a 
poder sol.licitar la reserva d’estacionament hauran d’estar legalitzats i 
inscrits en els registres públics corresponents. 
 
3. Igualment, per a poder sol.licitar la reserva d’estacionament, els centres 
de salut als que es fa referència en el punt primer d’aquest article hauran 
d’estar degudament legalitzats i inscrits en els registres públics 
corresponents. 
 
4. La llicència per a l’ocupació de la via pública amb un reservat 
d’estacionament només tindrà vigència quan l’establiment autoritzat estigui 
obert al públic i en funcionament. 
 
5. Les esmentades llicències se sol.licitaran preferentment per a ocupar la 
part de la via pública que confronta amb l’hotel, apartaments turístics o 
centre de salut que ho sol.liciti. No obstant, si les característiques de la via 
pública que confronta amb l’edifici en qüestió fan inviable o desaconsellable 
la seva ocupació, podrà sol.licitar-se l’ocupació d’alguna de les vies 
públiques col.lindants o més properes. 
 



6. La llicència per a aquesta ocupació de via pública es concedirà sempre i 
quan hi hagi informe favorable dels serveis municipals corresponents”. La 
senyalització necessària l’executarà l’Ajuntament i les despeses aniran a 
càrrec del sol�licitant. 
 
7. Amb independència de la data en què ha estat sol�licitada l’autorització, 
aquesta tindrà una vigència de com a màxim fins el 31 de desembre de 
l’any en curs, havent de renovar-se anualment. 
 
 
Capítol VIII: Tall de carrers per obres, mudances i altres activitats 

culturals, lúdiques o esportives. 
 
 
Article 48. 
 
Els interessats podran sol�licitar el tall d’un carrer amb motiu de l’execució 
d’obres de caràcter privat que impliquin l’ocupació de la vorera i/o calçada, 
així com amb motiu de mundances. Aquestes sol�licituds seran enteses com 
a sol�licituds d’ocupació de la via pública mitjançant ús comú especial i per 
tant, requeriran d’autorització, que s’atorgarà o denegarà d’acord amb 
l’informe corresponent i generaran la taxa que s’escaigui. 
 
Article 49.  
 
Així mateix, també podrà sol�licitar-se el tall de carrers per la realització 
d’activitats de caràcter cultural, lúdic o esportiu, que estaran igualment 
subjectes a autorització per ocupació de la via pública mitjançant ús comú 
especial, la qual s’atorgarà o denegarà d’acord amb l’informe tècnic 
corresponent i generaran la taxa que s’escaigui, havent-se d’aplicar les 
exempcions que les ordenances fiscal puguin preveure en el supòsit que el 
sol�licitant sigui una altra administració o una entitat sense ànim de lucre. 
 
 

Capítol IX: Taules i cadires 
 
 
Article 50. 
 
Podrà autoritzar-se l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, previ 
informe dels serveis d’inspecció, i d’acord amb les següents prescripcions: 
 
1. Caldrà garantir sempre un espai lliure suficient per al pas de vianants de 
com a mínim 1’8 metres. 
Com a norma general, les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública es 
concediran a la part de la via pública confrontada directament amb la 
façana de l’establiment. 



En aquells casos en que, com a conseqüència de la presentació de dues 
sol.licituds de llicència d’instal.lació de terrasses amb taules i cadires, 
aquestes confrontin físicament, el cas s’estudiarà (respectant en tot 
moment el 1’8 metres d’espai lliure de pas) per la Comissió de Vialitat que 
elevarà la seva proposta a l’òrgan municipal competent. 
L’òrgan municipal competent, previ informe dels serveis d’inspecció, podrà 
autoritzar ocupacions en altres zones que no siguin la més propera a la 
façana de l’establiment, sempre que tal ocupació no presenti perjudici a 
tercers. 
 
2. Els criteris específics que determinaran les autoritzacions són els 
següents: 
 
a) En els carrers peatonals es podrà autoritzar l’ocupació de la via pública 
amb taules i cadires sempre i quan es pugui deixar una amplada mínima de 
pas per a vianants que haurà de ser, en qualsevol cas, de 1’8 metres, com 
a mínim. 
No obstant, en els carrers peatonals l’amplada dels quals sigui inferior a 3 
metres, a banda d’haver-se de deixar un pas per a vianants de, com a 
mínim, 1’8 metres, l’ocupació de la via pública amb taules i cadires no 
podrà superar els 0’70 metres. Aquesta condició també haurà de complir-se 
en els carres de la Vila, Venècia i Sant Pere. 
En cap cas es podan concedir autoritzacions per ocupació de la via pública 
en carrers d’amplada inferior als 2,30 metres. 
 
b) No s’autoritzarà l’ocupació en aquells carrers no peatonals que disposin 
de voreres inferiors a 4 metres, a menys que es tracti d’un carrer l’amplada 
mínima del qual sigui de 6 metres i existeixi informe favorable dels serveis 
d’inspecció municipals corresponents, en el sentit que l’ocupació no és 
perjudicial des d’un punt de vista de la circul.lació ni de la mobilitat. En cap 
cas, però, es podran ocupar zones destinades al trànsit rodat. 
 
c) Les autoritzacions per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, 
tant en carrers peatonals com en no peatonals, s’atorgaran sempre i quan 
no s’obstaculitzi l’accés als locals que tinguin autorització per instal.lar una 
placa de gual. En el cas d’un local destinat a pàrquing que obtingui 
autorització per instal.lar placa de gual amb posterioritat a l’autorització per 
ocupar la via pública amb taules i cadires davant de l’esmentat local, en cas 
de incompatibilitat d’una i altra autorització prevaldrà aquesta última (gual) 
i l’Ajuntament revocarà l’autorització de la primera (taules i cadires) sense 
dret a indemnització. 
 
d) En les places s’autoritzarà un màxim d’ocupació de 2 fileres de taules o el 
que equivalgui a 4 metres. S’haurà de deixar un espai lliure mínim de 3 
metres per a pas de vianants. Excepcionalment, quan les dimensions de la 
plaça ho permeti i previ informe dels serveis municipals d’inspecció, es 
podrà autoritzar una major superfície d’ocupació.  
 



3. Per raons de caire comercial, d’afluència de vianants, de trànsit i de 
seguretat NO es permetrà l’ocupació amb taules i cadires en els vials que 
tot seguit es relacionen: 
 

C/ del Carme 
Avda. de Just Marlés 
C/ de Sant Romà 
C/ de l’Hospital Vell 
Plaça de Santa Cristina 
C/ de la Riera 
C/ de Miquel Ferrer 
C/ de Santa Cristina 
Plaça de la Torre 
C/ Sant Baldiri 
C/ del Lleó 

 
Aquesta relació podrà modificar-se mitjançant acord de l’òrgan municipal 
competent, previ informe dels Serveis Tècnics. 
 
4.- En el Passeig Verdaguer i a la Plaça de la Vila, hauran de quedar lliures 
de tota ocupació els accessos al Passeig i a una distància d’un metre des del 
parterre central de la darrera taula. S’autoritzarà l’ocupació amb un màxim 
de 2 fileres de taules o el que equivalgui a 5 metres. 
 
5. Els horaris generals per a la instal.lació i retirada de taules i cadires de 
les terrasses permeses serà, com a màxim, de les 8 hores i fins a l’horari 
màxim de tancament, amb les excepcions dels paràgrafs següents: 
 
Els establiments als que se’ls atorgui autorització per a instal.lar taules i 
cadires en carrers d’amplada igual o inferior a 3’70 metres, hauran de 
cessar l’activitat a l’exterior i tenir les taules i cadires desinstal.lades cada 
nit, com a màxim, a les 24 hores. 
 
Els establiments als que se’ls atorgui autorització per a instal.lar taules i 
cadires als carrers De la Vila, Sant Pere, Venècia, Cervantes, Calafat i Santa 
Eulàlia, hauran de cessar l’activitat a l’exterior i tenir les taules i cadires 
desinstal.lades cada nit, com a màxim a la 1 de la matinada. 
 
L’horari d’instal.lació de taules i cadires de les terrasses permeses a la plaça 
Piferrer, que confronten amb Casa Marlès, per raó de la càrrega i 
descàrrega, serà a partir de les 10:30 hores. 
 
6. Per motius de seguretat, salubritat pública, emergència o d’altres de 
interès general, degudament fonamentats, l’Ajuntament podrà restringir 
temporalment la utilització de la via pública amb taules i cadires, sense que 
això generi cap dret d’indemnització als seus titulars. 
 
Article 51. Condicions de l’autorització: 



 
1. Les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb taules i cadires 
només podran atorgar-se als titulars d’establiments dedicats a bar, bar 
restaurant, restaurant, hotels i comerços que comptin amb autorització de 
degustació. 
 
2. L’autorització tindrà caràcter temporal i amb independència de la data en 
què hagi estat sol�licitada, aquesta tindrà una vigència de com a màxim fins 
el 31 de desembre de l’any en curs, havent de renovar-se anualment.  La 
concessió de la llicència no comportarà cap tipus de dret ni preferència per 
a exercicis posteriors. 
 
3. Per a sol.licitar la llicència caldrà acreditar que l’establiment es troba 
degudament legalitzat des del punt de vista de la normativa ambiental i que 
s’està al corrent del pagament de tots els impostos i taxes municipals. 
 
4. La sol.licitud caldrà que es presenti abans de la instal.lació de la terrassa 
amb taules i cadires. En el moment de presentar la sol.licitud d’ocupació, el 
peticionari haurà d’acompanyar plànol de situació amb la superfície a 
ocupar i còpia de la documentació que acrediti la legalització ambiental de 
l’activitat principal.  
 
5. La petició de la sol.licitud d’ocupació de la via pública comportarà 
l’acceptació tàcita de les presents normes, així com el compromís exprés de 
l’autoritzat de complir-les en la seva totalitat, i prendrà coneixement que 
l’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions comportarà l’aplicació del 
règim sancionador previst. 
 
6. Dins l’espai autoritzat per a la instal�lació de taules i cadires es podran 
ubicar elements calefactors autònoms, sempre i quan compleixin amb les 
prescripcions tècniques regulades a la normativa específica. 
 
Article 52. Condicions de la instal.lació: 
 
1. Cada sol.licitant haurà de declarar les característiques de les taules, 
cadires, ombrel.les, etc., que pretengui instal.lar, els quals s’adaptaran als 
criteris següents: 
 
a) En els establiments de restauració, ubicats en planta baixa, es permetrà 
únicament la col.locació de taules, cadires i ombrel.les així com plantes i 
elements calefactors autònoms. 
 
b) El disseny de les taules, cadires i ombrel.les serà apropiat a la seva 
situació a l’exterior. Es prohibeix en les taules, cadires i ombrel.les, així com 
també en els tendals, qualsevol publicitat que no sigui la del propi 
establiment. 
 



c) La disposició de les esmentades taules, cadires i ombrel.les en la 
superfície ocupada tindrà com a limitació l’obligació d’haver de deixar un 
pas lliure de 1’8 metres d’amplada.  
 
d) L’Ajuntament podrà autoritzar, prèvia petició de l’interessat, la 
delimitació de la superfície ocupada amb jardineres o elements similars. 
 
e) Les terrasses instal.lades al Passeig Verdaguer, Plaça d’Espanya, Plaça 
Dr. Adler, Plaça Germans Maristes, Plaça de les Regions, Plaça de Mas Vilà i 
Plaça Pere Torrent, podran procedir al seu tancament, prèvia autorització 
municipal i durant el període comprès entre els dies 1 de setembre i 30 de 
juny de l’any següent (quedant exclosos, per tant, els mesos de juliol i 
agost) amb una tanca de les següents característiques: 
 

- Desmontable i ancorada per mitjans mecànics. 
- De 1’50 metres d’alçada, essent d’alumini i vidre transparent, 
- reforçada amb punts de llum incorporats. 
- Els colors de les tanques hauran de ser verd (referència 
- “pantone”: RAL 6005) o granat (referència “pantone”: 3009). 

La relació dels llocs o emplaçaments en els que podrà autoritzar-se el 
tancament de terrasses podrà ser ampliada mitjançant acord de l’òrgan 
municipal competent amb informe previ dels serveis tècnics corresponents. 
 
Tanmateix, es podrà autoritzar el tancament de terrasses ubicades en 
espais diferents als esmentats al paràgraf anterior, quan les característiques 
de l’espai ocupat ho permeti, i previ informe favorable dels serveis 
d’inspecció municipals.  
 

Els titulars dels establiments hauran de desmuntar aquestes instal�lacions 
un cop finalitzat el període per al qual han estat autoritzats. 
 
f) Es prohibeix l’apilament de taules i cadires i altres elements fora de 
l’espai concedit per l’autorització. 
 
g) Els autoritzats hauran de tenir especial cura de la presentació i neteja de 
la zona ocupada, especialment de les jardineres, plantes i arbres que 
existeixen dins la zona concedida, estaran obligats a tenir les plantes 
perfectament ateses tant si aquestes són privades com públiques. Resta 
expressament prohibit utilitzar l’arbrat municipal i el mobiliari municipal 
com a suport de cap tipus. 
 
h) Les instal.lacions elèctriques hauran d’acomplir totes les prescripcions 
tècniques i de seguretat que indica la reglamentació vigent i els titulars dels 
establiments seran els únics responsables de qualsevol accident que pugui 
ocórrer. 
 
i) La instal.lació d’aparells de reproducció audiovisual, així com la música de 
tot tipus, inclosa la música ambiental o espectacles en viu a les terrasses, 



només podrà realitzar-se prèvia autorització municipal, i només podrà 
sol.licitar-se per a casos concrets i específics. En cas de concedir-se aquesta 
autorització, sempre serà per una data concreta i un horari determinat. 
 
j) Els titulars de l’autorització per a ocupar la via pública amb taules i 
cadires seran responsables del comportament dels usuaris del seu 
establiment quan aquests produeixin sorolls, cants, crits i aldarulls de tota 
mena, sempre i quan no prenguin les mesures adients per evitar aquests 
fets o infringeixin la legislació vigent o la present ordenança. En cas 
d’incompliment d’aquesta obligació, els serà d’aplicació el règim sancionador 
previst a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, reguladora dels espectacles públics i 
activitats recreatives, o normativa que la substitueixi. 
 

 
Capítol X:Aparells d’aire condicionat, tendals i paravents 

 
Secció Primera: Aparells d’aire condicionat 

 
 

Article 53. 
 
La instal.lació d’aprells d’aire condicionat estarà sotmesa a la corresponent 
llicència d’obra i la seva regulació es farà d’acord amb allò establert a la 
normativa urbanística municipal.  

 
Secció Segona: Tendals i paravents a establiments de pública 

concurrència 
 

 
Article 54. Tendals:  
 
1. La instal.lació de tendals en establiments de pública concurrència estarà 
subjecta a llicència urbanística.  No obstant, i en la mesura en que aquests 
elements tenen una incidència estètica en la via pública i ocupen el vol 
d’aquesta, en aquesta ordenança es fixen els criteris següents que seran 
d’oblligat compliment: 

 
a) Es prohibeixen les pèrgoles o qualsevol instal�lació anàloga fixa, podent 
instal�lar-se només tendals. Els tendals han de ser retràctils i subjectes o 
adherits a les façanes, havent de tenir una alçada mínima sobre la rasant 
de 210 cm. en el seu punt més baix, inclòs el faldó, no podent envair el vol 
o l’espai destinat al trànsit de vehicles. Els materials admesos són els que 
segueixen: acer inoxidable lacat o galvanitzat, alumini lacat o anoditzat, 
fusta envernissada o pintada, lones de cotó naturals, lones artificials. Pel 
que fa als colors de les lones són admesos el que hagi acordat la Comunitat 
de Veïns per tot l’edifici o, a manca d’aquest acord, els següents (segons el 
sistema de referència universal RAL): 1013, 9001. 
 



b) Si en la façana de la planta baixa d’un mateix edifici hi ha diversos 
establiments, tots els tendals es col�locaran a la mateixa alçada de terra i 
seran del mateix color i tipologia.  
 
Article 55. Paravents:  
 
1.  Els  paravents   col�locats  al  costat d'establiments  formant angle amb 
la seva façana  podran  adoptar una de les següents modalitats: 
 

a) Sense  constituir un altre angle en les extremitats dels seus 
sortints. 
 
b) Amb  altre o altres angles en les extremitats  dels  seus sortints  
de  manera que tanquin  l'espai  comprés  entre elles  fins  a  una 
meitat, en més de la meitat  o  fins  la  seva  totalitat.  
 

2.  En tot cas la instal.lació de paravents respectarà  els espais mínims pel 
pas de vianants que es fixa en 2 metres. 
      
3. Els  paravents  hauran  d'instal.lar-se   necessàriament adossats  en  les 
façanes dels immobles en què es trobin  ubicats els  establiments  a  que  
corresponguin,   sense  cap  separació respecte de les esmentades façanes. 
 
4. El sortint del paravent no podrà  excedir en cap cas del sortint del tendal 
en aquells establiments  que en tinguin. 
 
5. Els  paravents  han  d'ésser transparents  i  sense  cap element que 
proporcioni opacitat. 
 
6.  Les  llicències per  a  la  instal�lació  de paravents  es concediran per 
l’òrgan municipal competent i podran tenir una durada d’un any,  
susceptibles de  ser  prorrogats  si  el  titular  o  el  seu successor  ho 
sol�licita un mes abans de la finalització del termini  o de  qualsevol  de les 
seves pròrrogues. 
 
7. Les tarimes que s’instal�len sobre les voreres per  sustentar voladissos o 
paravents no podran elevar-se més  de 10 cm. sobre el nivell d'aquella.  
 
 

Secció Tercera: Tendals a habitatges particulars 
 
 
Article 56. 
 
1. La instal.lació de tendals en habitatges particulars no es subjectarà a 
autorització municipal prèvia. No obstant, i en la mesura en que aquests 
elements tenen una incidència estètica en la via pública i ocupen el vol 



d’aquesta, en aquesta ordenança es fixen els criteris següents que seran 
d’obligat compliment. 

 
2. Les característiques d’instal�lació dels tendals en habitatges particulars 
hauran de ser les que es determinin en el corresponent projecte 
arquitectònic, el qual, a la vegada, haurà d’ajustar-se a la normativa 
urbanística.  

 
3. En els edificis d’habitatges i en els habitatges unifamiliars adossats els  
colors de les lones hauran de ser els que hagi acordat la Comunitat de Veïns 
per tot l’edifici o conjunt d’habitatges. 

 
 

Capítol XI: Activitats i esdeveniments a la via pública 
 
 

Secció primera: Activitats, proves i espectacles esportius o d’altra 
índole 

 
 
Article 57. 
 
1. L’Ajuntament podrà autoritzar l’ocupació de la via pública per a la 
realització d’activitats, proves i espectacles esportius o d’altra índole a la via 
pública, previ informe, i  sempre que s’hagi sol�licitat l’autorització per 
ocupació de la via pública amb una antel�lació mínima de 45 dies naturals. 
L’Ajuntament donarà resposta a la petició efectuada, dins dels 30 dies 
següents a la presentació de la mateixa.  
 
2. L’autorització a la que es fa referència en l’apartat 1r. d’aquest article, 
s’entén sens perjudici de la que es pugui exigir per aplicació de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa des espectacles públics i 
les activitats recreatives, o normativa que la substitueixi. 
 
3. Així mateix, i d’acord amb la citada Llei 11/2009 quan l’activitat, prova o 
espectacle esportiu comprengui més d’un terme municipal, serà preceptiva 
l’autorització del departament de la Generalitat competent en matèria de 
trànsit. 
 
 

Secció segona: Fires i Festes de barri 
 
 
Article 58. 
 
1. Amb ocasió de fires i festes tradicionals es podrà autoritzar l’ocupació de 
la via pública, sempre que se sol.liciti amb un antel.lació mínima de 3 
mesos, previ informe favorable dels serveis municipals competents per als 



següents casos: 
 

a) Col�locació d’envelats o tanques per a la celebració de balls, concerts, 
representacions teatrals o similars. 

b) Col�locació de gronxadors, cavallets, pavellons i jocs de força o 
habilitat, així com d’altres atraccions infantils. 

 
2. L’autorització a la que es fa referència en l’apartat 1r. d’aquest article, 
s’entén sens perjudici de la que es pugui exigir per aplicació de la Llei 
11/2009, o normativa que la substitueixi, la qual podrà ser igualment 
exigible tant si les activitats o esdeveniments referits es duen a terme en un 
espai públic com privat. 
 
 

Secció tercera: Activitats lúdiques i culturals 
 
 
Article 59. 
 
1. L’Ajuntament podrà autoritzar l’ocupació de la via pública per a la 
realització d’activitats o esdeveniments de caràcter lúdic i cultural a la via 
pública, d’acord amb l’informe corresponent i sempre que s’hagi sol�licitat 
l’autorització per ocupació de la via pública amb una antel�lació mínima d’1 
mes.  
 
2. L’autorització a la que es fa referència en l’apartat 1r. d’aquest article, 
s’entén sens perjudici de la que es pugui exigir per aplicació de la Llei 
11/2009, o normativa que la substitueixi, la qual podrà ser igualment 
exigible tant si les activitats o esdeveniments referits es duen a terme en un 
espai públic com privat. 
 
 

Secció quarta: Autorització espectacles de circ 
 
 
Article 60. 
 
1. Es podrà autoritzar l’ocupació de la via pública, previ informe favorable 
dels serveis municipals corresponents  i de la Direcció General de Prevenció 
i Extinció d’Incendis, si s’escau, d’acord amb la Llei 3/2010 de prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures 
i edificis, per a la instal�lació d’espectacles de circ, sens perjudici de 
l’autorització municipal que s’exigeixi d’acord amb la Llei 11/2009 i resta de 
normativa d’aplicació, o normativa que les substitueixi, la qual podrà ser 
igualment exigible tant si l’activitat referida es du a terme en un espai 
públic com privat. 
 
2. S’haurà de sol�licitar l’autorització amb una antel�lació mínima de 3 



mesos a la data pretesa d’inici de l’activitat, en els supòsits d’aforament 
superior a 1.000 persones.  
 
3. No s’atorgaran autoritzacions als circs o d’altres espectacles d’índole 
similar que facin servir animals salvatges o especialment protegits per a les 
seves funcions. 
 
4.- En qualsevol cas, en aquells espectacles on hi hagi presència d’animals, 
s’haurà de respetar allò previst a la normativa relativa a la protecció 
d’animals.  
 
 

Secció cinquena: Rodatge de pel�lícules, anuncis etc. 
 
 
Article 61. 
 
Es podrà autoritzar el rodatge d’anuncis i d’escenes de pel�lícules a la via 
pública, sempre que no impliqui cap molèstia al trànsit urbà i d’acord amb 
l’informe dels serveis municipals corresponents. 
 
 

Capítol XII: Usos vinculats a la mobilitat. 
 
 
Article 62. 
 
1. L’Ajuntament, previ informe favorable de la comissió municipal de 
vialitat, podrà autoritzar als particulars la col�locació de pilones o d’altres 
elements de mobiliari urbà vinculats a la mobilitat. El model, 
característiques i altres especificacions d’aquests elements vindran 
determinats a l’autorització municipal. 
 
2. Les obres i la instal�lació d’aquests elements, aniran a càrrec exclusiu del 
sol�licitant, així com també la seva conservació i manteniment posterior.  
 
3. Els subjectes autoritzats seran responsables de qualsevol dany i perjudici 
ocasionat a tercers com a conseqüència dels elements instal�lats.  
 

 
TÍTOL IV: RÈGIM SANCIONADOR 

 
 
Article 63. 
 
1. Les infraccions de les disposicions d’aquesta ordenança es sancionaran 
d’acord amb el procediment establert al Decret 278/1993 de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 



competència de la Generalitat, o normativa que el substitueixi.  
 
2. Qualsevol infracció de la present ordenança tindrà la consideració 
d’infracció lleu, llevat de les següents, que tindran la consideració de greus. 
 

a) La instal.lació de casetes de venda de productes pirotècnics sense 
autorització municipal. 

b) La instal.lació de taules i cadires en carrers on no estigui permès 
d’acord amb la present ordenança. 

c) La realització d’activitats i esdeveniments a la via pública previstos al 
Capítol XI del Títol III d’aquesta ordenança, sense autorització 
municipal. 

d) La instal.lació de pantalles de reproducció de imatges a la via pública 
sense la deguda autorització 

e) L’incompliment d’allò previst a la Secció 1ª del Capítol V del Títol III 
d’aquesta ordenança, pel que fa  a la instal.lació de màquines 
expenedores. 

 
3. Així mateix, també tindran la consideració de faltes greus: 
 

a) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. Serà considerada 
reincidència la comissió de tres o més infraccions de la mateixa 
naturalesa en el període d’un any.  

 
b) La gravetat dels danys ocasionats. Quan s’hagin ocasionat danys 

greus en les infraestructures, instal�lacions, equipaments públics o 
qualsevol altre tipus d’element de la via pública, la infracció serà 
considerada com a greu, i la sanció es graduarà en funció del nivell 
de gravetat dels danys. 

 
4. Tindran la consideració de faltes molt greus: 
 

a) La reincidència en la comissió d’infraccions greus. Serà considerada 
reincidència la comissió de tres o més infraccions de la mateixa 
naturalesa en el període d’un any.  

 
b) La gravetat dels danys ocasionats. Quan s’hagin ocasionat danys molt 

greus en les infraestructures, instal�lacions, equipaments públics o 
qualsevol altre tipus d’element de la via pública, la infracció serà 
considerada com a molt greu,  i la sanció es graduarà en funció del 
nivell de gravetat dels danys. 

 
5. Les infraccions seran sancionades amb multes de fins a 750 €, 1.500 € o 
3.000 € en funció de si es tracta d’una falta lleu, greu o molt greu, 
respectivament, d’acord amb allò establert als articles 139, 140 i 141 de la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En cas de 
modificació legislativa dels esmentats preceptes, els imports de les sancions 
s’adequaran al que legislativament s’estableixi.  



 
En el supòsits d’infraccions molt greus, també es podrà imposar, a més de 
la sanció de multa, una sanció consistent en la revocació de l’autorització 
amb la prohibició de no poder tornar a obtenir-ne una de nova en el període 
d’un any. 
 
6. L’Ajuntament de Lloret de Mar, sens perjudici de la tramitació del 
corresponent expedient sancionador, també podrà adoptar les mesures 
escaients per a la restauració de la realitat física alterada, via execució 
subsidiària, i reclamar a l’infractor la indemnització corresponent  pels 
danys i perjudicis ocasionats. 
 
7. D’acord amb el que es regula en l’article 4 del Decret 278/1993 de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat, l’Ajuntament de Lloret de Mar podrà adoptar 
les mesures cautelars que consideri necessàries, tals com les previstes en 
l’article 26 de la present ordenança.  
 
8. El règim sancionador establert en aquest article s’entendrà sempre sens 
perjudici d’allò que pugui regular-se en la normativa sectorial específica. En 
cas que una matèria estigui doblement regulada per norma sectorial 
específica i per aquesta ordenança, s’estarà, pel que es refereix al règim 
sancionador, al que es digui en la norma sectorial.  
 
9. 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. 
 
Article 64. 
Infraccions 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 què 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. 
 
 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
 
Primera:  El règim sancionador regulat al Títol IV de la present 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. 
 
Segona: En relació al compliment de les característiques dels rètols i 
banderoles, i pel que fa als rètols i banderoles pre-existents a l’entrada en 
vigor d’aquesta ordenança,  hi haurà l’obligació d’adequar les seves 
característiques d’acord amb allò previst als articles 30.2 i 30.5 de la 
present ordenança en el moment en que es produeixi un canvi d’activitat o 
de titularitat de l’establiment. 
 
 

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, d’acord amb allò previst en l’article 29. 
 
 

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 27 de febrer de 2012, va aprovar inicialment 
l’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA DE 
LLORET DE MAR, essent publicat l’edicte al Tauler d’Anuncis i a 
la web municipal en data 01/03/2012, al Punt Diari de data 
02/03/2012, al DOGC n. 6081 de data 06/03/2012, i al BOP 
núm. 46 de data 06/03/2012. 
 
Durant la exposició pública pel termini de 30 dies es varen 
presentar 6 escrits d’al.legacions per part de diverses 
associacions i particulars. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió ordinària 
celebrada el dia 14 de maig de 2012, va resoldre les 
al.legacions presentades i va aprovar definitivament la citada 
ordenança, amb la inclusió en la seva redacció de les 
al.legacions acceptades. 
 
El text íntegre de l’Ordenança apareix publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 96 de data 18/05/2012, i 
l’entrada en vigor es produirà als 15 dies hàbils de l’esmentada 
publicació, és a dir, el dia 6 de juny de 2012. 
 
 
Lloret de Mar, 18 de maig de 2012 
 
 EL SECRETARI GRAL., 

 
 


