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ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DEL VOL DE LA
VIA PÚBLICA AMB MOSTRES COMERCIALS

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.
En relació a una d’aquestes darreres modificacions, el ple de l’Ajuntament
va aprovar de forma definitiva en data 27/10/2008 una modificació de
l’article 52 de l’Ordenança de Policia de la Via Pública, la qual comportava la
prohibició de instal.lar “mostres comercials” i “mostres comercials penjants”
a la via pública, després que la instal.lació d’aquestes s’hagués anat
autoritzant durant les darreres dècades. Aquesta prohibició venia motivada,
tal com es desprenia del redactat del propi article 52, de l’aprovació del Pla
d’ordenació d’equipaments comercials (POEC), aprovat definitivament per
Resolució del Conseller de Innovació, Universitats i Empresa de data 6 de
maig de 2008.
El dia 31 d’agost de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar una proposta
per la qual es consensuaven 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 data 27/02/2012, el Ple Municipal va aprovar l’Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de Lloret de Mar, i l’Ordenança de la Via Pública.
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En l’article 29 d’aquesta darrera Ordenança s’estableix que 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.
La nova Ordenança de la Via Pública deroga l’anterior, 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.
En la mateixa sessió plenària de data 27/02/2012, s’aprovà una Moció
mitjançant la qual s’encarregava als tècnics municipals la redacció d’un
primer esborrany d’ordenança reguladora de les mostres comercials on es
preveiés novament la possibilitat d’autoritzar l’ocupació de la via pública
amb aquests elements, establint els criteris particulars d’espai, mides,
collocació i tipus de mobiliari a determinar segons les necessitats de cada
zona.
Amb aquest motiu, durant el mes de març de 2012 es treballa en al
redacció d’un esborrany de la futura ordenança del comerç de Lloret de Mar
que es centra principalment en la regulació de les mostres comercials a la
via pública.
En data 11 d’abril de 2012 es presenta l’esborrany de l’Ordenança
Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública amb Mostres Comercials,
a la Comissió. Durant dos mesos aquest esborrany ha estat objecte de
debat, i els diferents grups polítics hi han realitzat aportacions, havent-se
inclòs aquelles que han assolit un consens majoritari.
La present l’Ordenança Reguladora de l’Ocupació del Vol de la Via Pública
amb Mostres Comercials, és, per tant, fruit del treball planificat al que es fa
referència en el paràgraf anterior, i dóna compliment a allò previst en
l’article 29 de la nova Ordenança de la Via Pública establint una regulació
específica en relació a l’ocupació de la via pública amb mostres comercials.
Pel que fa als condicionants de l’ocupació, s’ha excepcionat d’aquesta
possible ocupació el carrer Sant Pere i el front de passeig marítim,
denominat amb clau 2.3 pel vigent POUM. Pel que fa al carrer Sant Pere,
aquest és un dels carrers més ben valorat pels consumidors d’acord amb el
POEC, presenta una elevada implantació de franquicies, i es considera
necessari excepcionar-lo als efectes de mantenir un àmbit comercial
diferenciat i competitiu. Pel que fa al front de Passeig Marítim es considera
convenient mantenir-lo lliure d’ocupació per a potenciar el seu caràcter
emblemàtic i mantenir una oferta diferenciada enriquidora més adreçada al
consumidor local. A més, presenta voreres d’amplada irregular, resultant
evident la necessitat d’harmonitzar la imatge d’un dels principals referents
turístics de la vila atès l’impacte visual que podria suposar la presència dels
elements expositors sobre una via de l’amplada i interès de la exclossa.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I. Definicions, Finalitats i fonaments legals.

Article 1.- En relació a l’aplicació d’aquesta ordenança, s’entenen per
mostres comercials aquells articles de venda que s’installen o colloquen a
la via pública (vorera o calçada), concretament a la banda exterior respecte
la línia que suposa la porta d’entrada a un establiment comercial.
En aquest sentit, s’entenen per mostres comercials “penjants” aquells
articles de venda que s’installen, mitjançant qualsevol mecanisme, al vol
de la via pública, concretament a la façana exterior respecte la línia que
suposa la porta d’entrada a un establiment comercial.
Aquesta ordenança té per objecte regular la utilització del domini públic
municipal, concretament de la via pública, mitjançant la instal.lació de
mostres comercials.

Article 2.- Als efectes d’aquesta ordenança s’entendran per via pública
municipal tots aquells espais públics als que es refereix l’article 2 de
l’ordenança de la via pública de Lloret de Mar.

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 i els seus establiments
comercials.
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Article 5.- 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.

TÍTOL II: ÚS DE LA VIA PÚBLICA AMB MOSTRES COMERCIALS.

Capítol I: Disposicions Generals

Article 6.- D’acord amb allò establert amb la normativa de patrimoni dels
ens locals l’ocupació del domini públic amb mostres comercials té la
consideració d’ús comú especial, que és aquell en el qual concorren
circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars.

Article 7.1.- L'ús comú especial es subjectarà a autorització municipal
d'acord amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús
públic i les disposicions generals.
2. L’autorització s'ha d'entendre sens perjudici de tercers i és essencialment
revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.
La sollicitud 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.

Article 8.- 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 el titular de l’esmentat establiment haurà
d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Lloret de Mar.

Article 9.1.- 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.
2.- El titular de l’establiment també respondrà pels danys i perjudicis que
pogués ocasionar a tercers com a conseqüència d’aquesta ocupació de la via
pública.

Capítol II: Disposicions específiques.

Article 10.- D’acord amb les definicions que figuren a l’article 1, només
podran autoritzar-se les mostres comercials “penjants” que s’installin al vol

5

de la via pública, concretament a la façana exterior respecte la línia que
suposa la porta d’entrada a un establiment comercial, les quals hauran de
seguir els paràmetres que s’indiquin en aquesta ordenança i només en les
zones que aquesta ordenança permeti.

Article 11.1- En conseqüència, resten prohibides les mostres comercials “NO
penjants” a tot el terme municipal de Lloret de Mar.
2.- Aquesta prohibició no regeix per les flors, fruites i verdures, que podran
exposar-se a la via pública ocupant, com a màxim, 0’50 metres de la vorera
o calçada a comptar des de la línia de façana, prèvia autorització municipal
que s’atorgarà sempre que els establiments sol.licitants estiguin en
possessió de la preceptiva llicència o permís ambiental per a la venda
d’aquests productes, i d’acord amb l’informe que s’emeti per part dels
corresponents serveis municipals. La vigència d’aquesta autorització
s’extendrà fins el dia 31 de desembre de l’any en que se sol.licitin i, en cas
que vulgui renovar-se, haurà de sol.licitar-se de forma expressa cada any.
L’ocupació de la vorera o calçada amb testos de plantes, sempre que
aquests tinguin caràcter ornamental i no siguin articles de venda, podrà
autoritzar-se per l’Ajuntament sempre que, d’acord amb l’informe que
s’emeti per part dels corresponents serveis municipals, no es dificulti la
circul.lació de vehicles o vianants.

Article 12.1- Només podran installar-se mostres comercials “penjants” en
el vol de la via pública, així com els elements definits a l’article 25 de la
present ordenança, en la façana exterior dels establiments comercials, amb
les limitacions que esdevinguin de l’aplicació de les prescripcions tècniques
establertes en la present ordenança, i amb exclussió expressa, per raons de
caire comercial del carrer Sant Pere, així com de l’ àmbit qualificat amb la
clau 2.3, front de Passeig Marítim, pel Pla d’Ordenació urbanística
municipal, on estarà prohibida la installació de mostres comercials de
qualsevol tipus així com dels elements previstos a l’article 25.
Aquesta relació de carrers o àmbits exclosos podrà modificar-se mitjançant
acord de la Junta de Govern Local previ informe dels Serveis Tècnics.
2. Limitacions per raó de la tipologia i amplada de la via pública.
S’estableix un règim diferenciat per raó de la tipologia de la via pública,
aplicable tant als expositors de mostres comercials, com als elements
definits i regulats per l’article 25 de la present ordenança:
-

Carrers no peatonals. No s’admetrà la presència de mostres
comercials ni dels elements regulats a l’article 25 en tots aquells
que comptin amb una vorera per a vianants d’amplada inferior o
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igual als 180 centímetres. En aquelles vies públiques no peatonals
amb vorera superior a 180 centímetres, s’autoritzarà la presència
de mostres comercials penjants que podran sobresortir fins a un
màxim de 30 centímetres a comptar des de la línea de façana, així
com dels elements regulats a l’article 25. En tot cas s’haurà de
garantir sempre un espai mínim de pas de 180 cms.
-

Carrers peatonals o semi-peatonals. Als carrers d’amplada inferior
o igual a 180 centímetres no s’autoritzaran mostres comercials ni
els elements previstos en l’article 25. En aquelles vies públiques,
peatonals o semi-peatonals, d’amplada superior a 180 cms, es
podran installar mostres comercials que podran sobresortir fins
un màxim de 30 cms, així com els elements previstos en l’article
25. En tot cas hauran de respectar una amplada mínima de pas de
180 centímetres, de manera que si els carrers tenen un amplada
inferior a 240 cms, el diferencial d’espai (entre l’amplada de carrer
i la zona de pas) que resti lliure s’haurà de repartir equitativament
entre els establiments que confrontin, amb independència de qui
insti en primer lloc l’autorització.

Capítol III: Condicionants de l’autorització i característiques dels
elements d’exposició penjant

Article 13.- Les sollicituds per a la installació de mostres comercials
penjants podran realitzar-se en qualsevol moment de l’any, però
l’autorització es concedirà únicament amb efectes fins els 31 de desembre
de l’any en curs, de tal forma que caldrà renovar la sollicitud anualment. La
taxa, indistintament de la data de sollicitud, s’entendrà meritada fins el 31
de desembre i no serà objecte de prorrateig.

Article 14.1- Les mostres comercials hauran d’estar exposades dins un
element d’exposició penjant que reunirà les característiques que es
defineixen al present capítol. En annex I a la present ordenança s’hi detalla
l’element expositor estandaritzat (model mar).
El titular que solliciti autorització haurà de contractar una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys produits a la via
pública o a tercers: per la presència dels elements expositors com, en el seu
cas, altres elements descrits a l’article 25 de la present ordenança, així com
per les pròpies mostres comercials. Tal assegurança haurà de cobrir uns
mínims generals de 300.000,00 € per sinistre, així com un sublímit per
víctima de 150.000,00 €.
2.- Cap element o mostra comercial situada dins de l’establiment podrà
sobresortir més enllà de la linia de façana.
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Article 15.1- Es podrà autoritzar un màxim de dos elements d’exposició per
establiment, indiferentment del nombre de façanes de què disposi.
Excepcionalment, en aquells casos en que com a mínim una de les façanes
de l’establiment compti amb una longitud superior als sis metres i cinquanta
centímetres, s’admetrà un tercer element expositor que, en tot cas, haurà
d’estar separat dels altres un mínim de cinquanta centímetres.
2.- Serà obligació del titular de l’establiment mantenir el/s expositor/s en un
òptim estat de neteja, conservació i manteniment.

Article 16.- Els expositors només podran ser intallats ocupant les parts
opaques de les façanes, havent de quedar lliures els aparadors, accessos
etcètera. Els expositors hauran de ser situats, a una distància mínima de
cinc centímetres del límit amb el establiment comercial, o edifici veïns.

Article 17.- Les mostres comercials no podran excedir del volum delimitat
per l’amplada, alçada i profunditat de l’expositor autoritzat.

Article 18.- En cap cas s’autoritzarà l’ocupació en façanes d’edificis que
figurin al Catàleg de protecció d’elements d’interès històric-artístic que
figura al Pla General d’Ordenació Urbana de Lloret de Mar.

Article 19.- L’element expositor tindrà una amplada màxima de 60 cms i
una alçada màxima de 210 cms. Haurà de ser del mateix que la façana o bé
d’algun del seguidament relacionats: BLAU (De RAL 5000 a 5005, 5013,
5014, 5022, 5023 i 5024), GRIS (De RAL 7003 a 7005, de RAL 7010 A
7016, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044 i 7045), BEIGE/MARRÓ (RALS 1000 a
1002, 1011, 8000 a 8003). En annex II a la present ordenança s’indexen
els respectius RAL’S i PMS aplicables als elements expositors.
En tot cas:
-

Haurà de ser d’un únic color llis, sense cap imatge, logotip o altre
element gràfic, exceptuant els logotips comercial oficial del
municipi (Lloret comerç tot l’any) i si és el cas de l’associació a la
que l’establiment està adherit. La ubicació de tals logotips serà la
que s’especifica en l’expositor estandaritzat d’acord amb l’annex I
de la present ordenança (model mar).

-

Tots els expositors d’un mateix establiment comercial hauran de
ser del mateix color.
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-

Podrà ser de fusta, metall o altres elements, en tant en quant
s’ajusti al model d’expositor estandaritzat d’acord amb l’annex I
de la present ordenança (model mar) i acabat en un dels abans
esmentats colors.

Article 20.- Les mostres comercials no poden ocultar els logotips que figurin
o hagin de figurar a l’expositor pel que hauran de deixar lliure d’ocupació un
espai mínim de 15 centímetres des de la part superior de l’element
d’exposició.

Article 21.- L’element d’exposició haurà d’estar installat a una alçada
màxima de 230 centímetres comptats des del sòl i distar un mínim 20
centímetres comptat també des del sòl.

Article 22.- No podrà installar-se a les façanes de forma fixa, cap tipus
d’amarratge de l’element d’exposició que quedi per sobre de l’expositor.
L’amarratge haurà d’estar tapat per l’expositor, i no podrà tenir forma
punxeguda.

Article 23.- Només s’autoritzarà installació elèctrica en aquells expositors
que, respectant les línees de disseny de l’element expositor definit per les
presents ordenances (model mar annex I), estigui també tancat per tots els
seus costats, és a dir, superior, inferior, laterals i frontal, en format de
vitrina. En aquests casos:
-

-

S’haurà de sollicitar expressament en la instància/sollicitud
d’autorització.
L’expositor només podrà ser accessible pel titular o empleats de
l’establiment mitjançant clau d’obertura.
La installació haurà de complir els requeriments tècnics del
reglament de baixa tensió.
La/es lampada/es o element/s d’illuminació haurà/n de restar
dins l’expositor i no ser accessible/s al públic.
En cap cas la illuminació procedent de l’expositor ha de
comportar molèsties per contaminació lumínica a vianants, veïns
i/o residents. A tals efectes l’enllument haurà de ser de baix
consum i intensitat.
La connexió elèctrica entre expositor i establiment s’haurà de fer
per la part superior i un cop tancat l’establiment i retirat
l’expositor no pot restar cap element elèctric a la façana.

Article 24.- L’element expositor i les mostres comercials que s’hi continguin,
hauran de ser retirats en les hores de tancament de l’establiment.
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Article 25.- 1. Els establiments comercials podran deixar permanentment
aplacats a la façana de l’establiment, sempre amb cura de no danyar a
tercers i per tant a una alçada suficient, una placa o directori de serveis on
figuri el nom comercial, horari d’obertura de l’establiment, logo de
l’associació/ons a la que es troba/en adherit/s i si és el cas, relació sumària
dels productes que comercialitza. Aquesta placa, rètol o directori, que haurà
de ser de materials nobles (metalls, fusta, metraquillat, etc), podrà
comptar amb unes mesures màximes de 40 x 40 centímetres.
2. En aquells trams opacs de les façanes que no restin ocupats per
expositors de mostres comercials, es permetrà la presència de cartells,
panells, plotters, o altres elements de caractarístiques similars, adossats a
la façana.
Aquests elements hauran de comptar amb les següents característiques:
-

Les seves dimensions màximes seran de 210 centímetres d’alçada
per 50 centímetres d’amplada, per 5 centímetres de gruix màxim,
i la seva part inferior restarà a una
alçada mínima de 20
centímetres computada des de la cota zero de la via pública amb
la que afronta l’establiment. Només estarà autoritzada la
presència d’un element per cada tram de façana opaca sense
expositor de mostres.

-

Els dibuixos i fotogràfies que hi figurin han de fer referència als
articles que es trobin a la venda a l’establiment i al nom comercial
del mateix.

-

No s’admetrà la presència de dibuixos, fotografies o textos que
siguin ofensius, que atemptin contra la dignitat de les persones,
els seus drets o llibertats (individuals o collectius), que vulnerin
els valors reconeguts per les normes fonamentals, que atemptin
contra l’interès general, la bona imatge del municipi (entesa com
a recurs turístic essencial), la llei de turisme o contra les pautes
generalment acceptades de respecte i convivència.

-

Els cartells, panells, plotters o altres elements hauran de ser
retirats quan l’establiment resti tancat.

Aquests elements definits en l’apartat 1 i 2 del present article, s’hauran de
mantenir en un bon estat de neteja i conservació.

Article 26.1.- No es permetrà l’exposició de cap tipologia d’armes, begudes
alcohòliques, punters làser, articles o aparells generadors de senyals
acústics com ara megàfons o similars. La prohibició es fa extensiva a tota
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mena d’elements o objectes inflats (entenguis flotadors, matalassos
inflables i altres).
Aquesta relació d’elements prohibits podrà ser modificada mitjançant acord
de la Junta de Govern Local.
2.- Tampoc podran exposar-se productes que siguin ofensius, que atemptin
contra la dignitat de les persones, els seus drets o llibertats (individuals o
collectius), que vulnerin els valors reconeguts per les normes fonamentals,
que atemptin contra l’interès general, la bona imatge del municipi (entesa
com a recurs turístic essencial), la legislació de turisme o contra les pautes
generalment acceptades de respecte i convivència.

Capítol IV: Sollicitud d’autorització

Article 27.- Caldrà presentar la petició d’installació de les mostres
comercials, mitjançant la corresponent instància a l’OIAC de l’Ajuntament
de Lloret de Mar, detallant quin serà el seu contingut, així com, si és el
cas, la presència de connexió elèctrica donant compliment als requisits
establerts en la present ordenança.
2.- La sollicitud l’haurà de presentar el titular de l’activitat.
3.- S’haurà d’adjuntar un croquis que defineixi la ubicació dels elements
expositors, o si és el cas, elements definits per l’article 25, en la façana,
així com un còmput de la superficie d’ocupació a efectes tributaris, restant
tal còmput subjecte a ulterior comprovació i si és el cas liquidació
complementària, sens perjudici, si és el cas, del corresponent expedient
sancionador.
4.- Els sollicitants hauran de trobar-se al corrent amb el pagament de
totes les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Lloret de Mar i
l’establiment haurà d’estar degudament legalitzat des del punt de vista
ambiental.
5.- S’haurà d’aportar còpia de la pólissa d’assegurança exigida per l’article
14.1.

TÍTOL III: RÈGIM SANCIONADOR

Article 28.1.- Les infraccions de les disposicions d’aquesta ordenança es
sancionaran d’acord amb el procediment establert al Decret 218/1993 de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i el Reial Decret 1398/1993, de 3 d’agost,
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que regula el procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora a
l’àmbit estatal.
2. Qualsevol infracció de la present ordenança tindrà la consideració
d’infracció lleu, llevat de les següents:
a) Tindrà la consideració d’infracció greu: La installació de mostres
comercials o elements definits per l’article 25 de la present
ordenança en carrers on, d’acord amb la present ordenança, no
estigui permesa la seva installació.
b) Tindrà la consideració d’infracció molt greu: l’exposició de productes
vulnerant allò previst a l’article 26 de la present ordenança.
3. Així mateix, també tindran la consideració d’infraccions greus:
a)

La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. Serà considerada
reincidència la comissió de dos 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, installacions, equipaments públics o
qualsevol altre tipus d’element de la via pública, o a les persones,
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 d’infraccions molt greus:
a) La reincidència en la comissió d’infraccions greus. Serà considerada
reincidència la comissió de dos 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, installacions, equipaments públics o
qualsevol altre tipus d’element de la via pública, o a les persones, la
infracció serà considerada com a molt greu, i la sanció es graduarà
en funció del nivell de gravetat dels danys.

Article 29.- 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 supòsit d’infraccions greus, s’imposarà, a més de la sanció de multa,
una sanció consistent en la revocació de l’autorització per l’any en curs.
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En el supòsits d’infraccions molt greus, també s’imposarà, a més de la
sanció de multa, una sanció consistent en la revocació de l’autorització de
l’any en curs i la prohibició d’obtenir-ne una de nova durant el proper any.

Article 30.- 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.

Article 31.- D’acord amb el que es regula en l’article 4 del Decret /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.

Article 32.- 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.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El règim sancionador regulat al Títol III de la present ordenança s’aplicarà a
aquelles infraccions que es produeixin a partir de la data d’entrada en vigor
de la mateixa.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança deroga l’article 52 de l’Ordenança de Policia de la Via
Pública relatiu a l’Ocupació de la Via Pública amb Mostres Comercials.

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
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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 25 de juny de 2012, va aprovar inicialment
l’ORDENANÇA REGULADORA DEL VOL DE LA VIA PÚBLICA AMB
MOSTRES COMERCIALS DE LLORET DE MAR, essent publicat
l’edicte al Tauler d’Anuncis i a la web municipal en data
03/07/2012, al Punt Diari de data 05/07/2012, al DOGC n.
6164 de data 05/07/2012, i al BOP núm. 130 de data
05/07/2012.
Durant la exposició pública pel termini de 30 dies es varen
presentar 3 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 22 d’octubre 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. 212 de data 06/11/2012.
Per tant, entrarà en vigor el dia 24 de novembre 2012 (15
dies hàbils posteriors a la seva publicació al BOP).

Lloret de Mar, 6 de novembre de 2012
EL SECRETARI GRAL.,

14

15

ANNEX II

16

17

18

