ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I
CONVIVÈNCIA DE LA CIUTAT DE LLEIDA

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE i ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Finalitat i objecte
1. La finalitat d’aquesta Ordenança és el manteniment d’un clima de civisme, de
convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions solidàries, tolerants
i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes
per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i
irresponsables que deterioren la qualitat de vida.
2. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’activitat de les persones físiques
i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais
i serveis de domini públic, o que transcendeixen l’àmbit estrictament privat,
mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments, per
tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana. La
ciutat ha de ser un marc natural de convivència i d’iniciativa social.

Article 2. Fonament legal
El fonament legal d’aquesta ordenança és, en primer lloc, l’aplicació dels
principis constitucionals i en el desenvolupament del principis continguts en el
vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya en el text contingut en la Llei Orgànica
6/2006, de 19 de juliol. La fonamentació legal immediata d’aquesta Ordenança
rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), així com els reglaments que
les desenvolupen. Son igualment fonament i eina d’interpretació d’aquesta
ordenança la resta de normativa de règim local aplicable, la normativa de
procediment administratiu comú i específic i la normativa sectorial a la qual es
fa referència de forma directa o indirecta en el present articulat.
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Article 3. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta Ordenança serà d’obligat compliment en tot el terme municipal de
Lleida.
Les entitats municipals descentralitzades de Sucs i de Raïmat podran, en
l’exercici de les seves competències, aprovar ordenances complementàries a
aquesta, que veuran limitat el seu àmbit d’aplicació al territori adscrit a
cadascuna de les EMD.
2. Les determinacions regulades en aquesta Ordenança afecten:
a) La ciutadania en general, siguin veïns, treballadors, transeünts o visitants del
municipi, pel fet de ser usuaris de la via, espais, béns i serveis públics.
b) Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament
necessari per tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat de la ciutat i,
en general, a les qüestions que afecten la via, els espais, els béns i els serveis
públics, la ciutadania i l’interès general local, tot això amb la finalitat
d’aconseguir una millor qualitat de vida, tant individual com col·lectiva.
3. Les normes d’aquesta Ordenança s’aplicaran:
• Per analogia: en els casos que no es trobin expressament regulats i que,
per la seva naturalesa, estiguin compresos en el seu contingut.
• Supletòriament: pel que fa a l’establert per les normatives sectorials
aplicables, ja siguin estatals, autonòmiques o locals.

Article 4. Objectiu de les limitacions i prohibicions
Les limitacions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança s’estableixen
amb la finalitat que el comportament de les persones descrites en l’article
anterior, per tal de garantir la normal convivència ciutadana, tingui com a
frontera, no només el trencament de les normes jurídiques, sinó també la
pertorbació o perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat i la
salubritat de la ciutat i el respecte als drets i béns de la resta de ciutadans.

Article 5. Difusió
1. A més de fer les publicacions legalment preceptives, l’Ajuntament farà
conèixer el contingut d’aquesta Ordenança a tota la ciutadania de Lleida a
través dels mitjans de comunicació establerts amb aquesta finalitat.
2. Per tal de facilitar i donar la màxima difusió d’aquesta Ordenança, la
Corporació municipal la incorporarà de forma permanent en la Web informativa
municipal, en el seu text íntegre i amb indicació de les modificacions que es
vagin efectuant sobre el text inicial. Dipositarà un exemplar en cada un dels
edificis municipals destinats a l’atenció ciutadana i procurarà la major difusió
mitjançant les associacions veïnals i altres entitats de la ciutat.
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Article 6. Obligació de compliment i col·laboració ciutadana
1. El desconeixement d’aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les
seves disposicions.
2. En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té l’obligació de
posar immediatament en coneixement de l’autoritat municipal les presumptes
infraccions d’aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals tinguin
coneixement cert.
3. L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de
les persones i exercir les accions escaients en cada cas.

Article 7. Intervenció administrativa
En l’àmbit de les seves competències, l’Ajuntament exercirà les funcions
d’intervenció administrativa corresponents, sens perjudici de les competències
que corresponguin a altres administracions públiques.

CAPITOL II. DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA. PRINCIPIS
DE CONVIVÈNCIA.
Article 8. Drets dels ciutadans i ciutadanes
1. Es reconeixen, a tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, els
drets regulats en aquesta Ordenança, sense perjudici de qualssevol altres que
es determini en la legislació vigent en aquesta matèria. Totes les persones
tenen el dret d’actuar amb plena llibertat. Tanmateix, l’ajuntament de Lleida té
la potestat de limitar-la quan la seva expressió vulneri el dret de llibertat dels
altres o sigui contrari a la dignitat de les persones. La ciutadania té dret que es
respecti la seva integritat i la dels seus bens. Totes les persones tenen el dret
al descans nocturn i així mateix, totes les persones tenen també el deure de
respectar el descans nocturn dels que viuen a la ciutat.
2. De conformitat amb allò previst en la Llei Reguladora de les bases de règim
local, la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, les ordenances i reglaments municipals i la resta de normativa de
règim local vigent, tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal tenen
dret a:
a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que disposa la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb allò que disposen les lleis i
reglaments i, si escau, quan la col·laboració voluntària sigui sol·licitada per
l’Ajuntament.
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i
espais públics. L’Ajuntament ha de garantir el dret de les persones amb
mobilitat reduïda per disminució física a accedir als serveis públics i espais
públics sense obstacles ni barreres arquitectòniques.
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d) Exigir la prestació i, si escau, l’establiment dels serveis públics municipals,
quan la competència sigui municipal i de caràcter obligatori.
e) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament o per
iniciativa veïnal, d’acord amb allò previst a la legislació reguladora.
f) Exercir els drets d’informació i de participació en els termes previstos en el
Reglament de Participació Ciutadana de l’ajuntament de Lleida i en les normes
que en cada moment regulin la participació activa dels ciutadans en els afers
municipals.
g) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació dels procediments en
els quals tinguin la condició d’interessats, i obtenir còpies dels documents que
s’hi contenen.
h) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació, sota la
responsabilitat dels quals es tramitin els procediments.
i) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin, que s’aportin
conjuntament amb els originals.
j) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la Comunitat Autònoma, d’acord
amb allò que prevegi la legislació reguladora.
k) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment
anterior al tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte per l’òrgan
competent en el moment de redactar la proposta de resolució.
l) No presentar documents no exigits per les normes aplicables o que ja es
trobin en poder de l’Ajuntament.
m) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les
disposicions vigents imposin en els projectes, actuacions o sol·licituds que es
proposin realitzar.
n) Rebre tractament de respecte per part de les autoritats i del personal adscrit
als diferents serveis de l’Ajuntament, els quals els han de facilitar l’exercici dels
seus drets i el compliment de les seves obligacions.
o) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament, tal com està previst en la
legislació vigent.
p) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de
l’Administració, de conformitat amb la legislació reguladora.
q) Altres que es determinin legalment i els que pugui recollir la normativa
municipals en les seves Ordenances i Reglaments.
3. Els drets recollits a l’apartat anterior s’hauran d’exercir dins dels límits legals
de les normes de procediment administratiu, amb respecte a les
determinacions de la legislació de protecció de dades i de la resta de drets
fonamentals.
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Article 9. Deures dels ciutadans i ciutadanes
1. Tots els ciutadans i ciutadanes del terme municipal, siguin veïns o visitants, i
els titulars de béns ubicats al municipi, tenen els deures següents:
a) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment
previstes a la realització de les competències municipals. Els tributs s’han de
satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
b) Complir amb les obligacions que determinin les ordenances municipals, els
bans dictats per l’Alcaldia i altres que es determinin legalment.
c) Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques
que els sol·licitin.
d) Comparèixer davant de l’autoritat municipal, quan siguin requerits per
disposició legal amb indicació del motiu de la citació.
e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants,
d’acord amb allò previst a la normativa reguladora.
f) Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i
establiments comercials, a fi de reflectir-ho en els padrons respectius.
g) Facilitar a l’Administració, l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes
d’investigació, en el cas previst per la llei.
h) Proporcionar a l’Administració actuant dades que permetin identificar altres
interessats que no hagin comparegut en un procediment.
i) Comportar-se cívicament i complir la normativa i ordenances que regulen la
convivència ciutadana, per fer de la ciutat un espai on poder-se desenvolupar
socialment i humanament, tant la ciutadania com els visitants, individualment i
col·lectivament. És a dir, evitar tota conducta que pugui posar en perill la
convivència, que expressi una manca de respecte cap als altres o que
contribueixi al deteriorament de la ciutat de Lleida i el seu entorn.
j) Altres que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa
municipals en les seves Ordenances i Reglaments.

Article 10. Solidaritat
1. L’Ajuntament impulsarà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes
destinades a promoure actituds de respecte a la dignitat humana. En particular,
aquelles que proposin com a objectius assolibles la superació de la marginació
social o econòmica de determinades persones o col.lectius.
2. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via i
espais públics, per tal que ajudi a transitar o orientar-se les persones que ho
necessiten perquè tenen algun tipus de discapacitat motriu i/o sensorial o
perquè es troben en circumstàncies similars.
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3. L’Ajuntament fomentarà el costum de cedir la preferència en el trànsit o l’ús
del mobiliari urbà a les persones que ho necessitin més, i d’estimular també
altres actituds de civisme i cortesia.

Article 11. Foment de la conducta cívica
1. La convivència ciutadana ha d’estar presidida pels principis de respecte,
tolerància i solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre
persones i/o col·lectius.
2. L’Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al
debat, a l’intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes de
convivència, sens perjudici de la interposició del corresponent recurs davant de
la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui una decisió.
3. L’Ajuntament ha d’evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte,
individual o col·lectiu, que pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives
individuals i/o col·lectives degudament autoritzades.

Article 12. Dignitat de les persones i actituds d’intransigència
1.Cal evitar totes les actituds, individuals i/o col·lectives que atemptin contra la
dignitat de la persona i vetllar perquè no es conculqui la dignitat de tercers, de
fet o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, agressions
o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o d’altra mena, especialment si
van adreçades a les autoritats, dones, infants i persones grans o
discapacitades.
Tots els ciutadans residents a la ciutat de Lleida, tant els nascuts en el nostre
país com els provinents d’altres països, respectaran els hàbits, els costums i
les tradicions de qualsevol cultura que conforma el teixit societari de la nostra
ciutat i compliran amb el que estableixin les lleis i la resta de normativa.
2. L’autoritat municipal garantirà el dret al respecte i perseguirà, de conformitat
amb la legislació vigent, aquelles conductes que el violin. En especial, l’autoritat
municipal promourà la convivència i el respecte pels diferents grups ètnics,
culturals i religiosos, a fi d’evitar actituds i comportaments racistes i xenòfobs.
En aquest sentit, col.laborarà amb les altres administracions per tal de protegir
el dret al respecte en l’àmbit del seu terme municipal i promourà una política
coordinada de seguretat.
3. L’autoritat municipal també evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui
el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure elecció i a
l’ús col·lectiu dels espais i béns públics.

Article 13. Dret a la manifestació, expressió i participació
L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici
dels drets de la ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el de
manifestació, expressió i participació en l’àmbit del municipi, sempre que es
realitzi per mitjans lícits i amb coneixement de l’autoritat governativa competent,

6

respectant l’organització pactada en referència a horaris, itineraris i condicions
específiques.

CAPÍTOL III COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA
Article 14. Comportament general a la via i als espais públics
1. La ciutadania té dret a comportar-se lliurement a la via i als espais públics
del municipi de Lleida i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets
seran limitats pel que disposa la legislació aplicable, concretament en les
disposicions sobre l’ús de la via, espais, béns i serveis públics, i pel deure de
respectar les altres persones i els espais i béns privats i públics.
2. La ciutadania en general té l’obligació d’usar la via, espais, béns i serveis
públics de conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i de
respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana, observant el degut civisme i
evitant perjudicar els drets i els béns de la resta de persones.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament, menystenir els drets de les altres
persones ni la seva llibertat d’acció, ofendre les conviccions dels altres ni violar
les pautes de respecte mutu, tolerància, llibertat i conservació de l’entorn, per la
qual cosa, cal abstenir-se particularment de realitzar pràctiques abusives,
arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física o moral.

Article 15. Ocupacions de la via pública
1. Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la
corresponent llicència o autorització municipal, sent requisit imprescindible
assegurar que es compleixi la normativa legal a la qual es trobi subjecta i
garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció
civil i als plans corresponents.
2. Les corresponents ordenances i reglaments municipals (com ho son
“l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via i els espais
públics de la ciutat de Lleida”, el “Reglament regulador de l’ocupació del subsòl
de domini públic i obertura de rases”, reglaments reguladores d’activitats i
locals de concurrència pública, etc.) fixaran les condicions concretes en les
quals es podrà procedir a ocupar la via pública i el procediment per
l’atorgament de les preceptives llicències, autoritzacions o concessions.
3. Les autoritzacions per ocupacions de la via pública podran ser revocades per
raons d’interès públic, per raons de seguretat, per la realització de obres o la
prestació de serveis o per altres causes justificades d’interès general. La
revocació o retirada de l’autorització només generarà dret a indemnització quan
així ho estigui previst en la legislació vigent.
4. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de
caràcter puntual i no comercial, es comunicaran immediatament a l’Ajuntament,
als efectes oportuns.
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Article 16. Focs i activitats pirotècniques
1. És prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics,
especialment, a les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual
serà atorgada exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.
2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes
pirotècnics, requeriran sempre el preceptiu permís de l’Administració, i hauran
de comptar, obligatòriament, amb una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als béns públics i privats.
3. En tot cas, l’autorització municipal requerirà la prèvia acreditació del
compliment de la normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de l’activitat
que s’ha de realitzar.

Article 17. Conductes a les festes populars i als espectacles públics
1. A les festes populars i als espectacles públics s’haurà de respectar l’horari
establert en cada cas.
2. Respecte a l’accés als espectacles públics, la ciutadania haurà de respectar
l’ordre establert i les indicacions dels organitzadors i dels serveis de seguretat i
ordre que hi hagi o que estiguin autoritzats a l’efecte. Si amb motiu de
qualsevol acte festiu autoritzat es realitzen en els espais públics conductes
vandàliques, les persones organitzadores en seran les responsables
subsidiàries.
3. Hom haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les
manifestacions festives de la cultura popular i tradicional, així com de les
persones que hi participen i els objectes que s’hi utilitzen.
4. L’Ajuntament vetllarà per tal de minimitzar el possible perjudici als veïns,
procurant no pertorbar el dret al descans nocturn, controlant els horaris, la
ubicació i la potència dels instruments sonors.

Article 18. Jocs i juguesques
1. La pràctica de jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics
estarà subjecta al principi general de respecte a les altres persones, i s’evitarà,
en tot cas, causar molèsties als vianants o al veïnat, ni deteriorament dels
béns, tant públics com privats.
2. És prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que
impliquin apostes amb diners o béns.

Article 19. Consum de substàncies que puguin generar dependència
1. És prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies
psicòtropes considerades il·legals per la legislació vigent, tot i que no
constitueixin infracció penal, als llocs, vies, establiments o transports públics.
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Tampoc no és permès l’abandonament al carrer dels estris o instruments
utilitzats per a aquest consum.
2. Els organitzadors d’espectacles o titulars d’establiments que permetin, tolerin
o promoguin el consum de drogues tòxiques i el trànsit d’estupefaents seran
responsables d’infracció administrativa, llevat que les seves actuacions
constitueixin una infracció penal.
3. És prohibida la promoció pública de begudes alcohòliques i la distribució
gratuïta de mostres, així com totes aquelles activitats de publicitat o promoció
que incompleixen les determinacions legals.
4. És prohibida la venda o subministrament a menors de begudes alcohòliques,
de productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats o mastegats, constituïts
totalment o parcialment per tabac, o la venda de productes que l’imitin o que
indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut dels menors, així com
la venda als menors d’edat de coles i altres substàncies o productes industrials
inhalables de venda autoritzada, que puguin produir efectes nocius per a la
salut o creïn dependència o produeixin efectes euforitzants o depressius.
5. No és permesa l’expedició de begudes alcohòliques o tabac mitjançant
màquines automàtiques fora de llocs tancats, o quan estiguin en un lloc tancat,
si no es troben degudament senyalitzades respecte de la prohibició als menors
o estan situades en un lloc fora del control dels responsables dels establiments.
6. En general, està prohibida la venda o consum de begudes alcohòliques en
centres educatius d’ensenyament, siguin públics o privats, locals i centres per a
nens i joves. La venda i el consum de begudes alcohòliques, en tot cas, haurà
de respectar la normativa establerta per la legislació vigent en cada moment,
relativa a prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar
dependència.
No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques en:
- Les benzineres i en les àrees de servei i de descans de les autopistes, de les
24 h a les 8 h de l’endemà.
- La via pública i la resta de llocs de concurrència pública, tret dels llocs o sigui
degudament autoritzat.
No es permet el consum de begudes alcohòliques de les 23 h a les 8 h de
l’endemà en els establiments de venda de productes d’alimentació no destinats
al consum immediat.
De conformitat amb el Decret 200/2002, de 23 de juliol , els establiments on
s'expedeixen begudes alcohòliques han de fixar, en un lloc perfectament
visible, un rètol amb el missatge següent:
"No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap
mena als menors de 18 anys.
Així mateix, els establiments on s'expedeixen productes de tabac han de tenir
fixat, en un lloc perfectament visible, un rètol amb la llegenda següent:
"No és permès de vendre productes de tabac als menors d'edat".
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Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques en els espais públics quan:
a) Pugui causar molèsties a les persones que utilitzin l’espai públic i als
veïns.
b) Es faci amb envasos de vidre o de llauna.
La prohibició a que es refereix aquest apartat quedarà sense efecte en els
casos en que el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i
d’altres espais reservats expressament per aquella finalitat, com a terrasses i
vetlladors, i quan aquest consum compti amb l’oportuna autorització que les
autoritats competents puguin atorgar en casos puntuals.
Queda especialment prohibit el consum de begudes alcohòliques en espais
públics quan pugui alterar greument la convivència ciutadana. S’entén que
aquesta alteració es produeix quan concurreix algunes de les circumstàncies
següents:
a) Quan, per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es
pugui fer de forma massiva per grups de ciutadans o ciutadanes o inviti a
l’aglomeració d’aquests.
b) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es pugui deteriorar la
tranquil.litat de l’entorn o provocar en ell situacions de insalubritat.
c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant pels vianants o demés
usuaris dels espais públics.
d) Quan els llocs públics en els que es consumeixi es caracteritzin per
l’afluència de menors o la presència de nens i nenes adolescents.
Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin durant la
seva celebració les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu
de qualsevol d’aquests actes es realitzen aquelles conductes, els seus
organitzadors ho comunicaran immediatament als agents de l’autoritat.
Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares o tutors
o tutores o guardadors o guardadores per les accions dels menors d’edat que
depenguin d’ells, aquells seran també responsables directes i solidaris de les
infraccions comeses pels menors d’edat, sempre que, per part seva, consti
dolo, culpa o negligència, inclosa la simple inobservància.
Tot recipient de beguda ha d’ésser dipositat en els contenidors corresponents i,
en el seu cas, en les papereres situades en l’espai públic. Queda prohibit tirar
al terra o dipositar en la via pública recipients de begudes com llaunes, botelles,
vasos, o qualsevol altre objecte.
7. És prohibit el consum de begudes alcohòliques a la via pública, fora dels
espais expressament reservats per a aquesta finalitat, i especialment quan es
provoquin molèsties a d’altres persones o es destorbi la tranquil·litat veïnal.
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L’Ajuntament, en aplicació de l’article 18.2e) de la Llei8/1998, de 10 de juliol,
abans esmentada, podrà limitar, de forma excepcional i de les 23 hores a les 8
hores de l’endemà la venda i el consum de productes alcohòlics en aquells
establiments en què aquesta activitat provoqui concentracions reiterades de
clients en la via pública i molèsties als veïns.
8. És prohibit el consum de tabac dins dels edificis públics, centres i altres
establiments, en espais tancats d’ús general i públic, d’acord amb les
condicions previstes en les disposicions legals generals que tenen com a
objectiu la prevenció del tabaquisme. En general es respectarà el principi de
prevalença del dret del no-fumador en atenció a la promoció i defensa de la
salut individual i col·lectiva.

Article 20. Armes
1. És prohibit portar armes sense la preceptiva targeta d’armes corresponent.
Les armes reglamentades només podran ser transportades per la via pública i
espais públics del municipi de Lleida, als efectes de ser traslladades des del
lloc on estan dipositades i/o guardades fins al lloc on es realitzin les activitats
d’utilització degudament autoritzades. Durant aquest trasllat, les armes hauran
d’anar desmuntades i sempre dins el seu estoig o funda, de forma que no
quedin a la vista.
2. Així mateix, queda prohibida la tinença, circulació i ús d’altres objectes o/i
instruments especialment perillosos per a la integritat física de les persones,
susceptibles d’ésser utilitzats com a armes. Tampoc no és permesa la
circulació amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin
induir a confusió.
3. La tinença, transport i ús d’armes hauran de respectar les determinacions
establertes en la legislació vigent en matèria d’armes. L’incompliment de les
condicions que s’hi estableixen comportarà l’adopció de la mesura cautelar de
comís, sense perjudici de les sancions que escaiguin d’acord amb la legislació
d’armes.
4. Es prohibeix l’exhibició d’objectes que puguin ser perillosos per a la integritat
física de les persones amb la finalitat de causar intimidació.

Article 21. Protecció de menors i de persones discapacitades
1. Tota persona que trobi infants o persones discapacitades extraviades té
l’obligació de posar-ho immediatament en coneixement de la Guàrdia
Urbana, la qual es farà càrrec de la seva protecció i de la restitució a les
persones responsables de la seva tutela.
2. Els i les menors i les persones discapacitades que es trobin al carrer i
presentin indicis d’abandonament o pèrdua seran portats a les dependències
policíals per a la seva custòdia, on es faran les indagacions, la publicitat i les
actuacions pertinents en cada cas, amb la finalitat de posar-les a disposició
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de llurs pares, tutors o guardadors legals o bé lliurar-les a les autoritats
competents.
3. Quan un particular conegui situacions de desprotecció de menors o de
persones discapacitades, com maltractaments, negligències, abusos o
similars, n’informarà immediatament la Guàrdia Urbana, la qual adoptarà les
mesures legals i/o de prevenció o protecció pertinents, posant el cas en
coneixement dels Serveis Socials o d’Educació municipals perquè estudiï i
analitzi el cas i adopti les mesures corresponents, com pot ser la seva
derivació a l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència(EAIA), a
qualsevol altre organisme i, si escau, a la jurisdicció competent.
4. És un dret i un deure constitucional de tot menor anar, de forma gratuïta i
obligatòria, a l’escola durant el període d’educació bàsica obligatòria, que és
el comprès entre les edats de sis i setze anys. És responsabilitat del pare, la
mare, tutor/ra o guardador/ra legal procurar l’assistència regular de l’infant al
centre escolar fins a l’esmentada edat i una obligació municipal intervenir
davant el problema de l’absentisme escolar.
5. El pare, la mare, tutor/ra o guardador/ra legal haurà de comunicar i justificar
degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència del menor
durant l’esmentat període d’educació bàsica obligatòria. A aquests efectes,
els serveis municipals d’ensenyament col·laboraran amb les escoles per tal
de portar un control exhaustiu de l’absentisme escolar.
6. Els agents de la Guàrdia Urbana portaran a l’escola o a casa del pare, mare,
tutor/ra o guardador/ra legal de qualsevol infant que, durant les hores
escolars, es trobi al carrer, fora del recinte escolar, sense companyia d’un
adult, i s’haurà de comunicar aquest fet als Serveis Socials o d’Educació
municipals, perquè estudiï el cas i adopti les mesures corresponents. Els
casos de menors residents o escolaritzats en poblacions limítrofes s’han de
resoldre amb la sol·licitud de col·laboració de les policies locals competents
per raó del territori.
7. És responsabilitat del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal evitar que els
infants menors de dotze anys transitin o romanguin al carrer en hores
nocturnes sense la companyia d’un major d’edat.
8. En cas de negligència greu del pare, mare, tutor/ra o guardador/ra legal,
l’autoritat municipal ho ha de comunicar immediatament a la Direcció
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de
Catalunya i, si escau, a la jurisdicció competent.

Article 22. Higiene, decòrum i mendicitat
1. La salubritat i la higiene personals seran exigides quan la seva absència
pugui causar molèsties o posar en perill la salut personal o col·lectiva. No es
permet romandre en els edificis públics, sense unes mínimes condicions de
neteja i higiene.
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2. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i
espais públics en totes les seves modalitats (oferiment de mocadors de
paper, neteja de vidres de vehicles, etc.), especialment amb relació a la
mendicitat exercida per menors, atès que la inducció de mendicitat a un
menor és un il·lícit penal.
3. L’Ajuntament promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat i les
donarà suport, amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.
4. L’autoritat municipal podrà sol·licitar, si escau, la documentació a les
persones que exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures
que siguin procedents en coordinació amb els Serveis Socials municipals o,
si escau, amb altres institucions públiques, i podrà, si ho estimés convenient
i fos possible, conduir les persones que practiquin la mendicitat a
l’establiment o servei municipal adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar
la persona que ho necessiti en allò que sigui possible.

Article 23. Desallotjament de la via pública. Seguretat
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix
aquesta Ordenança a la via i espais públics seran requerides per les
autoritats municipals per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de
resistència, podran ser desallotjades, especialment quan la conducta pugui
alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o
establiments públics.
2. Així mateix, les autoritats municipals podran retirar de la via i espais públics
els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de salut
pública així ho aconsellin.
3. En cas que la situació climàtica o altres circumstàncies posin en perill la
integritat física de les persones que romanen a la via pública, els serveis
municipals desallotjaran i traslladaran aquestes persones a instal·lacions
adients.

Article 24. Ciutadania i autoritats municipals
1. La ciutadania en general és obligada a seguir les indicacions que determinin
les autoritats municipals o les contingudes en els bans i ordenances
municipals.
2. Els agents de l’autoritat i els membres dels serveis municipals tindran en tot
moment un tracte de correcció i cortesia en les relacions amb els ciutadans i
ciutadanes, als quals auxiliaran i protegiran. En les seves intervencions
proporcionaran la informació escaient sobre les causes i finalitats de les
actuacions. Han d’actuar, i regir-se,
pels principis de congruència,
oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast. En els
casos que sigui necessari utilitzar mesures de compulsió sobre les persones,
han de portar a terme els actes de força estrictament indispensables, amb
ple respecte a la dignitat i integritat de les persones afectades.
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3. Els agents de la Guàrdia Urbana podran requerir, en l’exercici de les seves
funcions d’investigació o prevenció, la identificació de les persones i dur a
terme les comprovacions adients, a la via i als espais públics o en el lloc del
fet, sempre que el coneixement de la identitat de la persona sigui necessari
per a l’exercici de les funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció de
la seguretat ciutadana o de la convivència pacífica.
4. La ciutadania podrà adreçar-se a les autoritats municipals per denunciar
actes que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat o
integritat.

Article 25. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o
d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o
qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament,
s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i col·laboració
ciutadanes, complint-se els plans bàsics d’emergència municipal i els plans
d’emergència específics, així com l’establert a la vigent normativa en matèria
de protecció civil.
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com
dels col·lectius del terme municipal i, de manera especial, dels que, pels
seus coneixements i aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat.
En aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels
mitjans, públics i privats, que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència
decretada, i els titulars quedaran obligats a la prestació ordenada.
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació
de col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la
correcta implantació dels plans de protecció civil.

TÍTOL II. ÚS DELS BÉNS I SERVEIS PÚBLICS
CAPÍTOL I. Normes generals
Article 26.Utilització
La ciutadania ha d’actuar cívicament i respectar els béns i els serveis públics,
que ha d’utilitzar d’acord amb la seva naturalesa, i ha de respectar sempre el
dret que la resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen també per al seu
gaudiment.
Quan existeixi alguna normativa (reglamentària o d’ordre intern) que reguli l’ús i
gaudiment de determinats espais o l’ús i gaudiment de determinats serveis
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públics, aquesta haurà de ser respectada de forma estricta. La interpretació de
la normativa específica es veurà complementada per la normativa general que
estableix la present ordenança.

Article 27. Prohibicions
És prohibit:
1. Exercir, sense la corresponent llicència o autorització municipal,
qualsevol mena d’activitat en cap dels béns de domini públic que inclou
aquest títol, així com la utilització, amb finalitats particulars, de qualsevol
porció o element d’aquests espais. Serà requisit imprescindible per
obtenir l’esmentada llicència o autorització municipals assegurar que es
compleix la normativa legal a la qual es trobi subjecta i garantir
l’observança de les previsions regulades a la normativa de protecció civil
i als plans corresponents.
2. Maltractar o danyar, per acció o omissió, les instal·lacions, els objectes o
els béns d’ús comú, així com els arbres i les plantes de qualsevol tipus
de les places, jardins i via pública en general.
3. Embrutar o deslluir, per qualsevol mètode, tant els edificis públics com
els privats, els equipaments, les instal·lacions i el mobiliari urbà, així com
qualsevol altre element de places, parcs, jardins i de la via pública en
general.
4. Realitzar les activitats fisiològiques en qualsevol dels espais definits com
via pública, jardins, espais comuns, entrades d’edificis, voreres, etc.,
llevat de les instal.lacions o elements que estan destinats específicament
per a la realització d’aquestes necessitats.
5. Utilitzar els bancs i els seients públics per a usos diferents als quals
estan destinats
6. Situar o deixar a la via pública objectes particulars, encara que es trobin
adossats a establiments que pertanyin a les persones propietàries dels
esmentats objectes sense llicència o autorització municipal
corresponent.
7. Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport de
instal·lacions provisionals, així com connectar-se a l’enllumenat públic.
8. Jugar a pilota i anar amb patins, monopatí, bicicleta o similars, sempre
que suposi perill, manca de respecte o molèsties a les altres persones, o
deteriorament dels béns, tant públics com privats, en els termes
establerts en l’Ordenança Municipal de Trànsiti d’Us de la Via Pública.
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CAPÍTOL II. Parcs, Jardins i fonts.
Article 28. Àmbit d’aplicació
És objecte d’aquest capítol la defensa dels espais oberts al públic, tant els que
estan plantats (parcs, jardins i plantacions de tota mena) com els que es
dediquen principalment al lleure i a l’esbarjo (zones de joc, esportives, etc).
També es objecte d’aquest capítol la defensa de tota mena de plantacions en
els espais privats.

Article 29. Utilització.
1. La utilització dels parcs i jardins és pública i gratuïta, tret d’aquelles
instal·lacions que l’Ajuntament autoritzi o dediqui a un ús especial, mitjançant
les condicions pertinents.
2. Les persones usuàries de parcs i jardins del municipi hauran de
-

respectar l’arbrat, les plantes i les instal·lacions existents , evitant
qualsevol mena de desperfectes i brutícia
seguir una conducta que no perjudiqui els drets i els béns de la
resta de persones usuàries.
atendre les indicacions contingudes en els rètols informatius i
avisos corresponents i les que puguin formular els gestors,
guardes i agents de l’autoritat.
respectar el dret de les altres persones usuàries al descans i
tranquil·litat que es busca en aquests espais, per la qual cosa
s’evitarà l’ús d’aparells, sonors o de joc, que puguin destorbar
aquesta tranquil·litat.

3. En les nits de festes i revetlles, l’Ajuntament fixarà les condicions especials
per al l’ús de l’accés a aquests espais, si escau.
4. L’Ajuntament autoritzarà, si escau, l’ús dels espais públics per a festes,
celebracions i altres actes lúdics i/o esportius. Prèviament a l’autorització,
l’Ajuntament ho comunicarà, amb la suficient antelació, a l’associació de veïns
afectada, als efectes de què aquesta pugui presentar suggeriments, propostes,
etc. al respecte.
5. L’Ajuntament fixarà l’horari d’obertura i tancament dels diferents parcs i
jardins de la ciutat, el qual haurà de ser respectat per tota la ciutadania.

Article 30. Prohibicions.
1. És prohibit qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar la via o els
espais d’ús públic, així com els elements que contenen, per la qual cosa
s’hauran de respectar les zones verdes, l’arbrat, les plantacions de tota mena i
les instal·lacions complementàries com escultures, fonts, instal·lacions
d’enllumenat i de joc, tanques, papereres i resta de mobiliari urbà, així com
altres elements destinats a l’embelliment o utilitat dels espais públics.
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2. És especialment prohibit:
a) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i maltractar
les plantes i flors, llevat de les zones de gespa expressament
autoritzades.
b) Pujar als arbres, trencar les branques i fulles i gravar o raspar
l’escorça.
c) Talar arbres o realitzar qualsevol actuació que condueixi a la mort
de qualsevol arbre.
d) Utilitzar l’arbrat per clavar-hi o penjar-hi cartells.o pancartes.
e) Abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials,
en les proximitats dels arbres i en els escossells.
f) Llençar xiclets, escombraries, runes o residus en les proximitats
dels arbres i en els escossells.
g) Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat, plantacions i vegetació
natural.
h) Agafar flors, fruits o plantes.
i) Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que
perjudiquin la fauna en general.
j) Llençar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai
de qualsevol altra manera.
k) Encendre o mantenir foc encès.
l) Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura i
tancament, romandre-hi fora de l’horari especialment autoritzat.
m) Banyar-se, rentar-se o pescar en les fonts, en els espais aquàtics,
no autoritzats expressament, així com rentar objectes i vehicles i
llençar a l’interior d’aquests espais aquàtics qualsevol matèria
líquida o sòlida.
n) Netejar o banyar els animals a les fonts o espais aquàtics, o el
que hi beguin directament.
o) Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs en els
espais aquàtics, llevat dels que estiguin especialment destinats a
aquesta finalitat.
p) Ocupar, per fer àpats, espais fora dels degudament indicats com
a zones de pícnic.
q) Acampar, sense autorització expressa, en tot el terme municipal,
ja sigui amb caravanes remolcades o autopropulsades, tendes de
campanya, furgons o altres variants.
r) Abandonar deixalles i/o residus de qualsevol mena.
s) Qualsevol altre acte o fet que estigui directament relacionat amb
els anteriors.
t) Extreure molsa de les zones boscoses.
u) Usurpar elements ornamentals.
v) Llençar puntes de cigars i cigarretes enceses a la via pública.

Article 31. Jardins privats
1. Els jardins i les plantacions privades, així com els espais lliures i els terrenys
no urbanitzats constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i, com a

17

tal, les persones propietàries els han de mantenir en un estat correcte i han
d’atendre, especialment:
a) La neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa a
herbes com a deixalles.
b) L’estat fitosanitari de les plantacions.
c) La poda i el tractament de l’arbrat.
2. La manca de conservació o neteja a les plantacions i els espais lliures privats
habilitarà l’Ajuntament per exigir a la persona propietària la realització dels
treballs necessaris per al correcte manteniment d’aquesta zona. En cas de
desobediència a l’ordre de manteniment d’aquestes plantacions i espais lliures,
l’Ajuntament podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris
amb càrrec a les persones propietàries i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
3. Les persones propietàries d’habitatges amb jardí, les plantacions del qual
tinguin branques, arbustos, tanques vegetals o anàlogues, que surtin de la seva
propietat, hauran de mantenir-les de manera que no causin molèsties a tercers
o originin risc en la via pública. L’Ajuntament podrà ordenar els treballs
necessaris per complir amb aquesta obligació i, en cas de desobediència,
podrà procedir a l’execució subsidiària dels treballs necessaris amb càrrec a les
persones propietaris i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

CAPÍTOL III. Via Pública.
Article 32. Definició
Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els
passeigs, les avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els
jardins, les zones verdes, les zones terroses, els ponts, els túnels per a
vianants i altres béns de propietat municipal destinats directament a l’ús comú
general dels ciutadans i de les ciutadanes. S’exceptuen, pel seu caràcter no
públic, les urbanitzacions privades, els passatges, els patis interiors, els solars,
les galeries comercials i similars, el manteniment d’higiene, salubritat, seguretat
i ornat públic dels quals correspon a particulars, sigui la propietat única,
compartida o en règim de propietat horitzontal. No obstant això, l’Ajuntament
exercirà el control de la neteja, la salubritat, la seguretat i l’ornat públic
d’aquests elements.

Article 33. Denominació.
1. Les vies públiques s’identificaran amb un nom o un número diferent per a
cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. No podrà haver-hi
dues vies urbanes amb el mateix nom o número o diferents però que per la
seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.
2. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i podrà
efectuar-se mitjançant una placa o similar, que es fixarà en un lloc ben visible,

18

com a mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places serà a
l’edifici més preeminent i als principals accessos.
3. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es
pot iniciar d’ofici o a petició de particulars.

Article 34. Numeració
1. El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o solar
—al costat de la porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la
via pública, seguint les indicacions i els requisits que fixi l’Ajuntament— i s’ha
de conservar, en tot moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
2. La col·locació dels rètols i la numeració dels carrers i immobles és a càrrec
del promotor de l’edifici, quan es tracta de nova construcció. A aquest efecte,
quan el promotor proposi una numeració, aquesta serà acceptada o rebutjada
per l’Ajuntament segons les normes internes de numeració. Al moment de
l’atorgament de la llicència d’obres, s’indicarà a la persona sol·licitant la
numeració de l’edifici que haurà de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la
propietat.
3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració
corresponent, o la discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord amb
la numeració oficial assignada pels òrgans competents, determinarà la
possibilitat de requerir la persona propietària per tal que instal·li la indicació
correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la numeració o a
substituir la indicació errònia, es podrà procedir a l’execució subsidiària, al seu
càrrec, per part de l’Ajuntament i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents.

Article 35. Conservació i reparació de les vies públiques.
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació de les vies
públiques de titularitat municipal i dels elements que les conformen, i
especialment aquelles que degut al seu estat deficient, causen molèsties o
perjudicis a la ciutadania, com ara: voreres, rajoles o llambordes en mal estat.
Cap persona no pot executar treballs que comportin modificacions de la via
pública o del seu mobiliari sense permís exprés o encàrrec de l’Administració.
2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres
d’edificació que siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o
edificis limítrofs amb la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun
espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els
elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis
municipals corresponents, de conformitat amb les prescripcions contingudes en
el Pla General Municipal de Lleida, en l’Ordenança d’ocupació del subsòl de
domini públic i obertura de rases i la normativa concordant, així com en les
condicions fixades en la corresponent llicència.
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Article 36. Retirada d’objectes de la via pública
1. Les autoritats municipals competents retiraran cautelarment els objectes
de qualsevol mena abandonats, dipositats o instal·lats a la via pública
sense la preceptiva llicència o autorització municipal, quan no sigui
possible identificar o localitzar en el mateix moment la persona
propietària o responsable, o quan aquesta es negui a retirar els
esmentats objectes, de conformitat amb la regulació continguda en
l’Ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la
via pública i dels espais públics de Lleida.
2. Els vehicles estacionats i els abandonats a la via pública, així com els
residus, es regeixen per allò que disposa a l’Ordenança municipal de
circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via pública i dels espais
públics de Lleida i a l’ordenança municipal de neteja i de gestió de
residus així com a la resta de normativa sobre residus.
3. Qui trobi un objecte personal o de valor a la via pública té l’obligació de
dipositar-lo a les dependències de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de
Lleida. La Guàrdia Urbana tindrà un llibre de registre on figuri la data,
l’objecte i la persona que el lliura.
4. Quan el bé trobat no pugui conservar-se sense deteriorament, o sense
fer despeses que disminueixin notablement el seu valor, es procedirà a
la venda en subhasta i es dipositarà el preu. En el cas que es tracti de
documents o peces sense valor material, es procedirà a la seva
destrucció. En altres supòsits el bé restarà en dipòsit en les oficines
municipals.
5. En el cas que no sigui possible el lliurament al propietari, per ser
desconegut o d’impossible localització, transcorreguts dos anys des de
la publicació de la troballa es procedirà a lliurar el bé o el producte de la
subhasta a la persona que el va dipositar, o quan el bé hagi estat
dipositat per personal al servei de l’Ajuntament passarà a ser de
titularitat municipal.
6. Si transcorreguts dos anys del lliurament de l’objecte, la persona que el
va lliurar no reclama el bé o el producte de la subhasta, en el seu cas,
passarà a ser de titularitat municipal, transcorregut 1 any més.
7. En qualsevol moment del procediment, la persona que demostri ser-ne
propietària podrà recuperar el bé o l’import del dipòsit obtingut de la
subhasta, en el seu cas.
8. En qualsevol cas, tant el propietari com la persona que el va trobar en el
moment de la recuperació, resten obligats a abonar les despeses que el
dipòsit del bé hagi ocasionat.
9. Per Decret de l’Alcaldia es podran aprovar protocols d’actuació que
desenvolupin aquest precepte.
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Article 37 Instal·lacions d’elements de mobiliari urbà
1. Les persones titulars de les finques limítrofes amb la via pública tenen
l’obligació d’admetre, a la façana, el reixat i el tancament, la instal·lació de
fanals, senyals de circulació, papereres o altres elements de mobiliari urbà de
forma gratuïta. El servei es podrà establir d’ofici mitjançant notificació a la
persona propietària afectada, sense cap més indemnització que la de reparació
o compensació dels desperfectes que la instal·lació produeixi.
2. Les persones titulars de finques limítrofes amb la via pública que tinguin a la
façana, el reixat o el tancament, fanals, senyals de circulació, papereres o
altres elements de mobiliari urbà han de garantir la seva reposició després
d’una obra de manteniment de façana i obra nova, per la qual cosa han d’avisar
l’Ajuntament per a la seva retirada o nova ubicació si així es requereix, fent-se
càrrec de les despeses que origini l’esmentada retirada o nova ubicació.
3. És prohibit agafar o trencar senyals de trànsit vertical, així com la
comercialització del material d’actes vandàlics, com pilons, baranes, senyals,
parts de semàfors, etc.

Article 38 Façanes, finestres i balcons
1. És prohibit:
a) Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena
d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via
pública.
b) Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin
l’estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les
cases i baranes de terrats i balcons.
c) Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons,
etc.) fora de l’horari comprès entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent,
i en tot moment quan aquesta operació produeixi abocaments i esquitxades
sobre la via pública o sobre els seus elements.
2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres s’hauran de col·locar de
manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre
l’amplada de la finestra i seran fermats o protegits per tal d’evitar que puguin
caure, en especial en casos de pluja o vents forts.

Article 39: Accions Vandàliques
Amb les conductes tipificades en aquest capítol es protegeixen l’ús racional de
l’espai públic, es respecte a les persones i béns, la seguretat, la salut i integritat
física de les persones o el patrimoni municipal.
1. Estan prohibides les conductes vandàliques, agressives o negligents en
l’ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per la salut i
la integritat física de les persones o els bens.
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2. Queden prohibits els actes de detriment greu, com destrosses dels
espais públics o les seves instal.lacions o elements, ja siguin mobles o
immobles, derivats de les alteracions de la seguretat ciutadana
contemplades en l’apartat anterior.
3. Els organitzadors d’actes públics de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altra índole vetllaran perquè no es produeixin
durant la seva celebració les conductes descrites en els apartats
anteriors. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es realitzen
aquelles conductes, els seus organitzadors
ho comunicaran
immediatament als agents de l’autoritat.
4. Sense perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares o mares
o tutors o tutores o guardadors o guardadores per les accions dels
menors d’edat que depenguin d’ells, aquells seran també responsables
directes i solidaris de les infraccions comeses pels menors d’edat,
sempre que, per part seva, consti dolo, culpa o negligència, inclosa la
simple inobservància

TÍTOL III.- CONTAMINACIONS URBANES
CAPÍTOL I.- VISUAL
Article 40. Grafits i pintades i altres expressions gràfiques
1. És prohibit de fer qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra
expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fets amb
qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), a les façanes dels immobles, tanques
dels parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit,
monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i
de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general.
El règim sancionador aplicable serà establert en l’ Ordenança Municipal de
Neteja Viària i Gestió de Residus.
2. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar qualsevol expressió gràfica,
prèvia presentació de la corresponent sol·licitud - la qual haurà d’anar
acompanyada d’un esbós amb les mesures- amb indicació del dia i lloc en
què es farà.
3. Quan la concreta expressió gràfica es faci sobre un bé privat que es trobi
instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, serà necessària, a
més a més del permís de la persona titular de l’esmentat bé, l’autorització
expressa de l’Ajuntament.
4. Si amb motiu d’una activitat autoritzada es produeix un deslluïment, per
qualsevol tipus d’expressió gràfica en un lloc de la via pública, les persones
organitzadores dels actes en seran responsables i restaran obligades a
restablir l’estat original del bé en concret.
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5. Els agents de la Guàrdia Urbana podran retirar o intervenir cautelarment els
materials o mitjans emprats, quan les activitats a que es refereixen els punts
anteriors es facin sense l’autorització municipal corresponent o, si escau,
sense la de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la imposició de
les sancions corresponents.
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de les
persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys
efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica, anant les despeses que
s’originin a càrrec a la persona denunciada i sense perjudici de la imposició
de les sancions corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal,
l’Ajuntament podrà rescabalar-se de les despeses que suposa la neteja o la
reparació, sense perjudici també de la imposició de les sancions
corresponents.

Article 41. Pancartes, cartells i qualsevol altra forma de propaganda
i publicitat
1. Les condicions a les quals s’hauran de sotmetre les activitats publicitàries i
de propaganda que es portin a terme dins del terme municipal de Lleida, es
regulen per la legislació sectorial que sigui d’aplicació en cada cas i per les
normatives municipals corresponents.
2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra
forma de propaganda, amb fins publicitaris o no, haurà d’efectuar-se
únicament als llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquesta
finalitat per l’Ajuntament. En cap cas podran quedar ocults, per aquest
motiu, els elements arquitectònics que tinguin un interès significatiu.
Les actuacions o intervencions no autoritzades sobre béns culturals d’interès
nacional o béns catalogats seran sancionades de conformitat amb la Llei del
patrimoni cultural.
3. És permesa la col·locació de publicitat sobre la part interior dels vidres dels
vehicles, sempre que aquesta s’efectuï per la persona titular. Quan aquesta
publicitat es faci amb la finalitat de vendre el vehicle on es troba l’element
publicitari, no pot, per la seva ubicació, forma, color, disseny o inscripcions,
impedir la visibilitat del conductor o del vianant, ni perjudicar, en general, la
seguretat viària.
4. És prohibit expressament:
4.1.
4.2.
4.3.

Col·locar publicitat als vidres dels vehicles sense l’autorització de llurs
propietaris.
Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota mena de
cartells, anuncis, pancartes, volants o similars.
Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells,
pancartes, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat,
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4.4.

als edificis i instal·lacions municipals, als elements del paisatge, al
mobiliari urbà i, en general, a tots aquells elements que, situats a la via
i/o espais públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la
ciutadania. No es permetran activitats publicitàries de cap mena sobre
els edificis qualificats com a monuments històrico-artistics i els inclosos
en els patrimoni arquitectònic-artístic de la ciutat .Quan aquests actes
s’efectuïn sobre monuments, edificis públics - especialment els
catalogats - o mobiliari urbà, o quan l’objecte de la propaganda tingui
contingut comercial, aquesta activitat tindrà consideració de
circumstància agreujant. El règim sancionador aplicable serà l’establert
en l’Ordenança Municipal de Neteja Viària i Gestió de Residus.
La permanència de
pancartes una vegada realitzat l’acte o
esdeveniment.

5. L’Ajuntament podrà autoritzar, a petició de les associacions o entitats
inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, la col·locació de
pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat,
relacionades amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. En
aquests casos, les pancartes, cartells o similars hauran de ser de fàcil
retirada i, en cap cas, podran embrutar o fer malbé la superfície o espai que
ocupin, i s’haurà de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a arbres
o als altres elements existents. La superfície de la pancarta haurà de tenir
forats suficients per tal de poder disminuir l’efecte negatiu del vent.. Les
entitats autoritzades s’hauran de comprometre a retirar aquests elements en
un termini de tres dies, comptats des de l’acabament de l’activitat o de
l’esdeveniment puntual, excepte quan l’autorització es prorrogui, per raons
justificades. Només podrà concedir-se una pròrroga i a petició motivada dels
interessats que haurà d’haver-se efectuat abans que caduqui el primer
termini concedit.
6. Quan el cartell, la pancarta o similar s’instal·lin sobre un bé privat, però
volant sobre la via pública, caldrà obtenir, a més a més del permís del titular
del bé, l’autorització municipal expressa.
En el cas de cessament d’una activitat comercial o empresarial, el titular o
responsable haurà de retirar de la façana de manera immediata tots els
rètols, anuncis i publicitat de la mateixa.
7. L’Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, podrà adoptar
la mesura cautelar de retirar els elements de propaganda o publicitat quan
no disposin de l’autorització municipal corresponent, o, si s’escau, de la
persona titular del bé. Les despeses que s’originin per aquest motiu aniran a
càrrec de la persona responsable, directament o subsidiària, i sens perjudici
de la imposició de les sancions corresponents.
8. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà reparar els danys que es causin
les pancartes, els cartells i qualsevol altra forma de propaganda i/o publicitat
en un bé privat, i fins i tot intervenir-los i retirar-los, sempre que ofereixin o
puguin oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania. Les
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despeses que es causin per aquest motiu aniran a càrrec persona
responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
9. Es considerarà responsable directe de la infracció la persona, física o
jurídica, que promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat
anunciant), i es considerarà responsable subsidiària la persona autora
material dels fets.
10. En aquells aspectes no regulats per les anteriors prescripcions seran
d’aplicació les normes contingudes en els articles corresponents de
l’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles i d’ús de la via pública i
dels espais públics de Lleida.

CAPÍTOL II. FUMS I OLORS
FUMS
Article 42.

Emissions contaminants

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

Article 43. Vehicles
1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme
municipal hauran de complir les condicions establertes en la normativa
d’emissions gasoses i soroll.
2. Les persones propietàries dels vehicles de motor seran responsables de
mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits que indiquen
les normes establertes a aquests efectes, i queda totalment prohibit
ultrapassar aquests límits.
3. Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulin dins
dels límits del terme municipal reuneixin, a priori, les condicions tècniques
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necessàries per mantenir les seves emissions de substàncies
contaminants i de soroll dins dels límits legalment establerts, i per
minimitzar els riscos d’accidents, les persones propietàries han de
complir, en el seu moment, el tràmit de la Inspecció Tècnica de Vehicles
(ITV).

OLORS
Article 44. Disposicions generals
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi
ambient.
2. La persona física o jurídica responsable de la producció d’aquestes olors és
obligada a dur a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les
van motivar, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
3. En el cas de dur-se a terme operacions susceptibles de desprendre bafs o
emanacions molestes o pudents, hauran de fer-se als locals condicionats per
tal que no passin a l’exterior.
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui
l’origen, hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o
extractors, segons els casos.
5. No es podrà llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes o
patis de tot tipus.
Barbacoes
1. Només es podran fer barbacoes dintre de les àrees recreatives i
d’acampada expressament autoritzades per a això, així com a les parcel·les
de les urbanitzacions sempre que siguin d’obra i disposin de mesures
adequades de precaució i prevenció d’espurnes per a evitar possibles
incendis.
2. En qualsevol cas, les barbacoes que s’instal·lin als espais privats, es faran
de forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la normal
convivència.

CAPÍTOL III.
VIBRACIONS

CONTAMINACIÓ

ACÚSTICA.

SOROLLS

I

Article 45. Disposicions generals
1. Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient
exterior i/o interior, de sorolls i/o vibracions produïts per diferents
emissors que ultrapassin els límits establerts pel que fa al cas a les
Normes Urbanístiques del Pla General de Lleida, a les ordenances
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municipals reguladores corresponents i a la normativa sectorial vigent o
a l’equivalent que en el futur la pogués substituir, produint molèsties o
risc per a les persones, els béns, el desenvolupament de les activitats o
el medi ambient.
2. Els criteris de qualitat ambiental acústica al municipi, les mesures per a
prevenir i corregir la contaminació acústica que afecta la població i el
medi urbà i les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls
i vibracions, s’hauran d’ajustar a les prescripcions que estableixen les
Normes Urbanístiques del Pla General de Lleida, a les ordenances
municipals reguladores corresponents i a la normativa sectorial vigent o
l’equivalent que en el futur la pogués substituir.
3. Obligacions .Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen l’obligació de
respectar el descans dels veïns i les veïnes i d’evitar la producció de
sorolls que alterin la normal convivència, independentment de l’hora del
dia.
És prohibit:
•
•

•

Portar a terme qualsevol acció que provoqui una elevació dels
nivells sonors per sobre dels límits establerts, de manera
específica, per a cada cas concret.
L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre
les 22 hores i les 7 hores, excepte quan provingui d’activitats
populars, festives o altres que per les seves característiques
requereixin
realitzar-se
ininterrompudament.
I
estiguin
autoritzades per l’Ajuntament.
En els casos en què sigui molt difícil o impossible mesurar
instrumentalment la producció de contaminació sonora, se seguirà
el criteri de les autoritats municipals i els usos de la correcta
convivència social.

4. Controls .
•
•

La persona responsable del focus de soroll molest haurà de
permetre l’accés a l’habitatge o local al personal acreditat de
l’Ajuntament.
Les mesures de soroll s’efectuaran en els termes establerts a la
normativa sectorial vigent. En cas d’incompliment s’aplicarà el
règim sancionador corresponent.
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Article 46. Sorolls molestos
Veïnatge
1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’haurà de
mantenir un comportament dintre dels valors que exigeix la convivència
ciutadana i el respecte vers els altres, no solament amb relació al veïnat
més proper, sinó també amb relació a les activitats a l’exterior i als edificis
adjacents, per la qual cosa, la producció de sorolls s’haurà de mantenir dins
dels límits admissibles, sense poder-se ultrapassar els establerts a la
legislació vigent.
2. L’acció municipal s’adreça especialment al control dels sorolls, al qual
efecte la ciutadania ha de respectar el següent:
a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha
de mantenir a nivells que no afectin la bona convivència.
b) Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia
estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que
la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus
animals.
c) El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells,
aire condicionat, ventilació, refrigeració, instruments musicals o
acústics i similars a l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar als límits
legalment establerts per tal d’evitar molèsties innecessàries a la
resta.
3. No es podrà molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es
trobin per sota dels nivells establerts i siguin difícilment mesurables, com els
tancaments de porta bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i
similars, especialment en hores de descans nocturn. No es podrà molestar el
veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels nivells
establerts i siguin difícilment mesurables, com els sorolls constants i
repetitius.
4. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior
dels habitatges, especialment entre les 23 hores i les 7 hores del dia
següent.
5. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’efectuaran
entre les 8 hores i les 21 hores dels dies laborables i entre les 10 hores i les
20 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte en els casos de força
major.

Article 47. Actes a la via pública
1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal
entre les 23 hores i les 07 hores dels dies laborables i entre les 21 hores i
les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles
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activitats de caràcter populars o festives, per l’activitat dels titulars
d’activitats recreatives de restauració amb taules i cadires, carpes, veles i
parasols instal.lades a la via pública (respectant, en aquest darrer cas, el
fixat en l’article 85 d’aquesta Ordenança), que disposin de l’autorització
municipal corresponent.
2. L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de
propaganda o publicitat i similars a la via pública només es podrà fer amb
autorització municipal.

Article 48. Establiments i activitats
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es
desenvolupi al terme municipal de Lleida, haurà d’adoptar les mesures
oportunes per a adequar la producció de contaminació sonora als límits
establerts a la normativa corresponent, especialment en les Normes
Urbanístiques del Pla General de Lleida, a les ordenances municipals
reguladores corresponents i a la normativa sectorial vigent.
2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells de
sorolls, tant exteriors com interiors, establerts per la legislació sectorial
aplicable.
3. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència
seran directament responsables d’adoptar mesures adequades per tal
d’evitar actes incívics o molestos dins llurs locals i col.laboraran amb les
autoritats públiques en el manteniment de l’ordre públic i els descans veïnal.
En aquests sentit, promouran i participaran a través de les organitzacions
que les representin en campanyes de promoció i sensibilització de la
ciutadania envers l’ordre públic i el descans veïnal, mitjançant plaques
informatives, opuscles de bona conducta, etc.
Quan les persones titulars dels establiments d’activitats de pública
concurrència no puguin evitar aquests conductes, hauran d’avisar els cossos
i forces de seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i hi
hauran de col·laborar amb els agents de l’autoritat en tot moment.
4. Les persones titulars dels establiments públics han de complir estrictament
l’horari d’obertura i tancament establerts legalment, així com les condicions
que estableix el títol habilitant municipal. En relació amb això i en compliment
de la Llei d’horaris comercials, els establiments comercials han d’exposar
l’horari adoptat de tal manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot
amb l’establiment tancat.

Article 49. Càrrega i descàrrega de mercaderies
1. L’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de fer a les zones
reservades per a aquesta finalitat, d’acord amb les indicacions de la
senyalització existent i, en tot cas, tot complint les prescripcions contingudes
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en els articles corresponents de l’Ordenança de circulació de vianants i de
vehicles i d’ús de la via pública i dels espais públics de Lleida.
2. Es prohibeixen, al nucli urbà, les activitats de càrrega i descàrrega, a la via
pública o als espais lliures, de mercaderies, manipulació de caixes,
contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les 23 hores i
les 7 hores del dia següent, llevat de casos excepcionals que, amb
sol·licitud prèvia, autoritzi l’Ajuntament, el qual senyalitzarà, si escau,
aquelles zones on es podran fer activitats de càrrega i descàrrega nocturna
sense sorolls, amb mesures i controls adients.
3. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i
descàrrega es conservaran en perfecte estat de manteniment per a evitar la
producció de sorolls.
Les carretes i carros de transport de mercaderies als locals comercials i
industrials es condicionaran per a evitar la transmissió de soroll als
habitatges de la zona

Article 50. Treballs a la via pública
1. Aquesta norma és d’aplicació tant a treballs i obres públiques, com a
treballs i obres privades fets a la via pública.
2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 7 i les 21 hores, horari que
es reduirà els caps de setmana i festius, començant a les 9 hores. Només
en casos especials, que per la seva gravetat o urgència així ho requereixin,
podrà variar-se aquest horari, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, si escau, el
qual determinarà els nous horaris.
3. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que
en determinarà els horaris.

Article 51. Vehicles
1. Els vehicles que circulin pel terme municipal de Lleida hauran d’estar
equipats amb un silenciador homologat, permanentment en funcionament i en
bon estat.
2. És prohibit:
2.1.

Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l’acció del silenciador
homologat esmentat en el paràgraf anterior, així com circular
amb vehicles amb silenciador incomplet.

2.2. Circular amb motocicletes i ciclomotors amb tubs d’escapament
no homologats.
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2.3. Utilitzar els clàxons o senyals acústics, tret dels casos previstos
per la normativa de seguretat vial.
2.4.

Forçar les marxes dels vehicles de motor produint sorolls
molestos.

2.5. Mantenir els motors en funcionament durant un temps superior a
dos minuts, excepte per raons de congestió de trànsit, quan els
vehicles estiguin aturats a la via pública o en altres espais.
2.6.

Produir sorolls originats per les acceleracions brusques i
estridents, forçar el motor a circular en pendents, així com els
sorolls originats per l’excessiu volum dels equips musicals dels
vehicles, tant a la via pública com als aparcaments de la ciutat,
ja siguin públics o privats, especialment quan es tinguin obertes
les finestretes.

2.7.

Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes
d’habitatges i molestar el veïnat.

2.8.

Circular amb vehicles que, a causa de l’excés de càrrega que
transporten, emetin sorolls molestos.

Article 52. Sistemes d’alarma i d’emergència
1. Aquesta norma té per finalitat regular la instal·lació i l’ús dels sistemes
acústics, per tal de tractar de reduir al màxim les molèsties que puguin
ocasionar, sense disminuir-ne l’eficàcia.
2. Entre aquests sistemes hi queda comprès qualsevol tipus d’alarma i sirena,
monotonals, bitonals, freqüencials, que radiïn a l’exterior o a l’interior de
zones comunes, d’equipaments o de vehicles.
3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix, caldrà fer la
corresponent comunicació prèvia a la Guàrdia Urbana, en la qual es farà
constar el domicili i telèfon, i haurà de ser acompanyada d’un certificat de
l’instal·lador.
4. S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells següents, prèvia comunicació
a la Guàrdia Urbana:
4.1.Inicials: s’han de fer immediatament després
d’instal·lar-los i en un horari comprès entre les 10 hores
i les 18 hores.
4.2.Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels
sistemes d’avís, les quals només es poden fer, com a
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màxim, un cop al mes i en un interval màxim de 5
minuts dintre l’horari de 10 hores a les 18 hores.
5. En qualsevol cas, llevat de circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer
sonar elements d’avís, com sirenes o alarmes i similars, de les 21 a les 7
hores del dia següent.
6. És prohibit usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa
justificada.
7. Totes les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o
vehicles que tinguin instal·lat un sistema d’alarma acústic, tenen l’obligació
de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament per tal d’evitar que s’activi
per causes injustificades, així com de desconnectar-lo immediatament en el
cas que l’activació respongui a una falsa alarma.
8. La no formalització de la comunicació a la qual s’al·ludeix en el paràgraf
tercer d’aquest article, serà entesa com a autorització tàcita a favor de la
Guàrdia Urbana per, davant l’activació injustificada d’un sistema d’alarma
acústic, fer ús dels mitjans necessaris per procedir a la desactivació,
desmuntatge i retirada del sistema, si escau, o, tractant-se de vehicles, al
seu trasllat a un lloc adequat, sempre que provoqui greus molèsties al
veïnat. Les despeses originades per aquestes operacions, sense perjudici
de la imposició de les sancions corresponents, aniran a càrrec de la
persona titular de la instal·lació o propietària del vehicle.
9. La Guàrdia Urbana podrà immobilitzar i retirar els vehicles que no
compleixin les prescripcions que es contenen en els paràgrafs anteriors, de
conformitat amb el que es preveu en l’article 34 de l’Ordenança de circulació
de vianants i de vehicles i d’ús de la via pública i dels espais públics de
Lleida.

Article 53. Publicitat sonora i música al carrer
1. S’entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts
directament o per reproducció de la veu humana, com el so
d’instruments musicals o d’altres artificis mecànics o electrònics.
La publicitat sonora queda prohibida en tot el terme municipal, excepte la
referent a activitats culturals, esportives, lúdiques, recreatives, publicitat
política en campanyes electorals i similars, amb prèvia autorització
municipal.
2. A la via pública i altres zones de concurrència pública no es pot realitzar
activitats com cantar o cridar per sobre els límits del respecte mutu.
Les emissions acústiques provinents d’actuacions emprant instruments
musicals, aparells de ràdio, televisors, objectes, tocadiscs i altres
aparells anàlegs, queda sotmesa a la prèvia autorització municipal i a les
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condicions que en el seu cas en aquesta es fixin. Les autoritzacions
s’atorgaran en períodes o dates tradicionals i commemoratives o
limitades a dies i horaris en zones comercials o anàlogues a nivell
col·lectiu o singular.

CAPÍTOL IV. CONTAMINACIÓ PER RESIDUS I NETEJA
Article 54 . Neteja urbana i gestió de residus
Les qüestions relatives a la neteja de la via pública, a la gestió de residus
urbans de la ciutat i a la contaminació per abocaments a la via pública o a les
xarxes de serveis municipals es regularan mitjançant Ordenances municipals
específiques, que preveuran i ordenaran la forma i condicions en què es poden
portar a terme les activitats compreses en aquest capítol.

TITOL IV. ESPECTACLES, ESTABLIMENTS PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES
Seran normes supletòries i/o complementàries d'aquesta Ordenança la Llei
10/1990, de 15 de juny, sobre Policia de l'Espectacle, les Activitats Recreatives
i els Establiments Públics i les disposicions que la desenvolupin, la Llei
Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana,
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració
Ambiental, el Decret 136/1999, de 18 de maig, d’Aprovació del Reglament que
desenvolupa l’anterior Llei, així com l’Ordenança Municipal de la intervenció
administrativa en la tramitació d’expedients de llicències d’activitats i/o
instal·lacions i demés legislació aplicable en la matèria.

CAPITOL I.- Espectacles, establiments públics i activitats
recreatives.
Article 55.
Aquesta Ordenança regula, en el marc de les competències municipals i sens
perjudici de l'establert en la resta de normativa aplicable en la matèria o de
normativa específica, la funció de policia respecte als establiments públics, les
activitats recreatives i els establiments de pública concurrència, amb
independència de que llur titularitat sigui pública o privada, tingui o no fins
lucratius i es realitzi de forma habitual o esporàdica.
Secció 1ª.- Grups i categories

Article 56.
Als efectes de l'aplicació d'aquesta Ordenança, els espectacles, els
establiments públics i les activitats recreatives incloses en el Catàleg aprovat
pel Decret 239/99, de 31 d'agost, es classifiquen, d'una banda, atenent al seu
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caràcter fix, eventual o extraordinari, i d'una altra, atenent a la seva naturalesa,
en els grups, subdividits, si s'escau, en categories, que posteriorment
s'indicarà.
1.- Són espectacles o activitats recreatives de caràcter fix els que funcionen de
manera permanent i estan subjectes a la corresponent llicència o autorització
municipal.
2.- Tenen caràcter eventual aquells que es realitzen durant un període
determinat de temps i estan igualment subjectes a la corresponent llicència o
autorització municipal.
3.- Tenen caràcter extraordinari les que es realitzen amb caràcter esporàdic en
un local o recinte que disposa de llicència o autorització municipal per a una
activitat diferent a la que es pretén realitzar. Per a aquests espectacles o
activitats cal sol.licitar, amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data
en què es vol efectuar, i obtenir prèviament autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat (en aquest darrer cas, únicament quan
es pretengui realitzar-los amb motiu de la celebració de festes populars.)
4.- No es podrà efectuar cap activitat ni espectacle ni oferir serveis diferents
d'aquells pels quals s'ha estat expressament autoritzat, d'acord amb la llicència
obtinguda, llevat de que es tracti d'espectacles o activitats recreatives de
caràcter extraordinari.
5.- Els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics es
classifiquen, en atenció a la seva naturalesa, i als efectes contemplats en la
present ordenança (sens perjudici de l'establert en el catàleg anteriorment
citat), en els següents grups i categories:
GRUP A
Categoria 1ª:
Jocs recreatius (boleres, etc.).
Jocs esportius
Atraccions recreatives (atraccions i casetes de fira, etc.)
Ludoteques
Categoria 2ª:
Jocs d'atzar (sales de bingo, etc.)
GRUP B
Restaurants
Bar
Restaurant - bar
Cafès i cafeteries
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GRUP C
Categoria 1ª:
Revetlles i concerts a l'aire lliure
Bars musicals i pubs
Cafè teatre i cafè concert
Tablados flamencos
Categoria 2ª:
Discoteques
Sales de ball
Sales de festes amb espectacle
Revetlles i concerts en locals
GRUP D
Audicions
Cinema i Autocinema
Teatre i similars
Circ i anàlegs
Espectacle taurí
Espectacle esportiu
Folklore
Exhibicions especials

Article 57.
Aquells establiments, activitats o espectacles no contemplats en l'anterior
classificació, s'enquadraran en aquell Grup i Categoria que per analogia resulti
més adient, sense perjudici de l’establert en el Decret 239/1999, de 31 d’agost,
pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles , les activitats recreatives i els
establiments públics, sotmesos a la Llei 10/1990.

Article 58.
Els espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a
aquesta Ordenança són els establerts en el Decret citat en l’article anterior .
Secció 2ª.- Llicències municipals

Article 59.
Per a realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa en un local o
establiment de pública concurrència s'han d'obtenir prèviament la llicència o
llicències municipals corresponents, d'acord amb el que determina la present
ordenança, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l'Administració ambiental i la Ordenança Municipal de la intervenció
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administrativa en la tramitació d'expedients de llicència d'activitat i/o
instal.lacions
Així mateix, s'haurà de tenir fixada en un lloc visible del local la dita llicència
d'obertura, o bé una còpia de la mateixa.

Article 60.
També s'ha d'obtenir llicència per a realitzar un espectacle o exercir una
activitat recreativa en un local o establiment de pública concurrència, en cas de
canvi de titular o per qualsevol modificació de la classe d'espectacle o activitat
recreativa o de les seves instal.lacions, sempre que, en aquest darrer cas, es
modifiqui l'estructura de les mateixes, ja sigui per transformació, adaptació,
reforma, ampliació, reducció o canvi d'emplaçament.

Article 61.
La llicència municipal d’activitat té el caràcter de modificable en funció de
canvis en la normativa, i/o revocable si s'incompleixen els termes en què es va
concedir o si varien les característiques o instal·lacions del local, de forma tal
que es posi en perill la seguretat de les persones que accedeixin al mateix.

Article 62.
Quan sigui necessària l'obtenció de la llicència municipal d'obres, aquesta es
tramitarà conjuntament amb la de l'activitat i en el mateix expedient.

Article 63.
Les condicions tècniques que ha de complir cada un dels diversos tipus de
locals, pel que fa referència als accessos, la il·luminació, la ventilació, les
condicions d'insonorització i de l'aire condicionat, les mesures de seguretat i de
prevenció d'incendis, etc. són les contemplades en la regulació de l'ús recreatiu
continguda en el P.G.M. i demés normativa sectorial aplicable.

Article 64.
No es podrà efectuar cap activitat ni espectacle ni oferir serveis diferents
d'aquells pels quals s'ha estat expressament autoritzat, d'acord amb la llicència
obtinguda, llevat de les previsions contemplades en la normativa vigent.

CAPITOL II.- Espectacles i activitats recreatives
Secció 1ª.- Normes comunes als espectacles i activitats

Article 65.
No es podrà celebrar cap espectacle o activitat recreativa sense que
l'Ajuntament tingui coneixement del cartell i/o programa tres dies abans, si més
no, de posar-los en coneixement del públic.
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Article 66.
Els espectacles i les activitats es podran prohibir o, si ja han començat, es
podran suspendre en els casos següents:
a) quan puguin ésser constitutius de delicte. En aquest cas es comunicarà a
l'Autoritat Judicial corresponent.
b) Si s'infringeixen les normes respecte als locals.
c) Si no s'ha obtingut l'autorització.
d) Si l'espectacle és perjudicial per a la joventut o la infància, d'acord amb la
normativa vigent.
e) Si s'incompleixen les normes relatives a la seguretat.
f) Si s'incompleixen les estipulacions referents a la vigilància privada.
g) Si s'infringeixen les normatives específiques reguladores de les activitats a
què es refereix l'article 14 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de
l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, les quals són
les següents:
- la realització d'espectacles amb ús d'animals, d'acord amb la Llei
3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
-

el desenvolupament de les activitats esportives, de conformitat amb
la seva regulació específica.

-

les activitats relacionades amb el joc i les apostes, d'acord, així
mateixa amb la seva regulació específica.

h) Si es produeixen o es pot preveure que es produiran alteracions de l'ordre
públic.
i) Si no es compleixen les condicions sanitàries i d'higiene necessàries.
A fi de garantir l'efectivitat de les prohibicions o suspensions, es podran
comissar els bens relacionats amb l'activitat objecte de prohibició o suspensió.

Article 67.
Els promotors de qualsevol espectacle, activitat recreativa o revetlla en locals o
recintes tancats, que no tinguin llicència per a efectuar actuacions en directe,
de conformitat amb l'article 62, o en la via pública estaran obligats, d'acord amb
l'article 57, a:
a) obtenir l'autorització d'altres autoritats competents, si pel tipus d'espectacle
és necessària.
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b) comunicar la realització de la mateixa a les Forces o Cossos de Seguretat
(Policia Nacional o Policia Autonòmica).
c) sol.licitar els serveis de socors i sanitaris necessaris, en funció de les
previsions d'Assistència de públic, a la Creu Roja.
d) sol.licitar, si ho consideren necessari els serveis tècnics municipals, la
presència d'un retén de prevenció de bombers.
e) en aquells espectacles o revetlles en què es prevegi una gran afluència de
vehicles, els promotors hauran de disposar de personal degudament identificat
per l'ordenació de l'estacionament de vehicles, en les zones habilitades a tal
efecte, d'acord amb el nombre i les directrius que estableixi la Guàrdia Urbana.
En cas de què aquesta funció sigui prestada directament per la Guàrdia
Urbana, l'Ajuntament podrà aplicar la taxa corresponent per aquest servei.
f) disposar, mentre duri l'espectacle o revetlla, d'un servei tècnic d'electricitat als
efectes d’esmenar les anomalies que es puguin produir.
g) en aquells espectacles o revetlles en què es prevegui servei de BAR, els
promotors vetllaran pel compliment de les següents condicions:
- la instal.lació dels mostradors, neveres, etc. es farà de forma que no
obstrueixi ni les entrades o sortides, ni les zones de pas, i amb les
dimensions i personal de servei suficients, d'acord amb les previsions
d'afluència de públic.
- l'horari de funcionament del BAR serà l'autoritzat per l'inici i la
finalització de l'espectacle.
- l'explotació d'aquest servei de BAR s'adequarà a l'establert a les
diferents normatives aplicables.
-

en cap cas s'autoritzarà que les consumicions se subministrin en
vasos o botelles de vidre.

-

en cas de suspensió de l'espectacle o greu alteració de l'ordre,
l'autoritat podrà ordenar el cessament temporal o definitiu del servei
de BAR.

Secció 2ª.- Espectacles o revetlles en recintes o locals tancats.

Article 68.
En els edificis, recintes, etc. on se celebrin espectacles o activitats s'habilitaran
quantes expendeduries siguin necessàries, en relació amb el nombre de
localitats,
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per al seu despatx ràpid i sense ocasionar molèsties al públic, i de manera que
en cap cas quedi aquest estacionat o aglomerat davant d'aquelles. A aquests
efectes romandran obertes, abans de l'inici de l'espectacle o activitat, el temps
necessari.
A aquests efectes, l'Ajuntament podrà fixar el nombre de les expendeduries
necessàries en relació amb les previsions de públic assistent, així com l'horari
d'obertura de les mateixes.

Article 69
Amb l'objectiu de garantir, en cas de necessitat, una ràpida evacuació del
recinte o local, s'haurà d'establir una zona de seguretat davant de les portes
d'emergència i de les d'accés del públic, la superfície de la qual serà la que
determini, en cada cas, l'Ajuntament.
En aquesta zona quedarà prohibit l'estacionament de vehicles.
Així mateix, caldrà reservar una zona d'estacionament, que haurà de ser
propera al local i tenir accés directe al mateix, pels vehicles del servei
d'urgències, la superfície de la qual serà també determinada, en cada cas, per
l'Ajuntament.
Quedarà prohibit, en tot cas, l'estacionament de vehicles dins del recinte.

Article 70.
Als efectes de facilitar l'accés ordenat del públic al recinte, el promotor
instal.larà a les portes d'accés les tanques protectores i també hi situarà el
personal de control necessari, en funció de les previsions d'afluència de públic.
Es prohibeix el dipòsit de mercaderies o de qualsevol classe d'objectes en la
proximitat de les portes dels locals o recintes.

Article 71.
S'estableixen com a zones restringides al públic, les quals hauran d'estar
degudament ballades i vigilades, les següents:
- les parts laterals i la part posterior de l'escenari i els camerinos.
-

les plataformes per instal.lació de taules de so, canons de llum, etc.

Article 72.
El promotor facilitarà a l'Ajuntament les credencials necessàries per a què, el
personal de seguretat del mateix que sigui necessari, pugui accedir al recinte i
a les zones restringides al públic.

Article 73.
Per a poder realitzar una revetlla o concert serà necessària l'obtenció de la
corresponent llicència municipal.
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A aquest efectes s'hauran de presentar, degudament complimentats, la
instància i l'informe de seguretat (models normalitzats) amb una antelació de 15
dies a la celebració de l’acte, acompanyats de la següent documentació:
- justificant, si s'escau, de la cessió o lloguer del local.
- Fotocòpia de la pòlissa i el rebut de l'assegurança de responsabilitat civil, per
un import mínim de 600.000 €
- Fotocòpia del contracte del servei de seguretat privada amb una empresa
homologada pel Ministeri de l'Interior, amb indicació del nombre de vigilants
contractats i la seva ubicació en el local, de conformitat amb l'article següent.
- Fotocòpia de la sol.licitud del servei de socorrisme de la Creu Roja.
- Fotocòpia de la comunicació a l'Administració corresponent de la celebració
de l'espectacle, pel coneixement de les Forces de Seguretat.
- Fotocòpia del rebut de la liquidació provisional efectuada a la Societat General
d'Autors d'Espanya.
- Certificat Tècnic de Seguretat, emès per un tècnic competent, tant de les
instal.lacions generals (escenari, etc.) com de la instal.lació elèctrica, així com
també de les mesures i mitjans d’evacuació en funció de l’aforament. Així
mateix, si s'escau, s'adjuntarà fotocòpia dels plànols del recinte.
- Un exemplar de la publicitat editada de l'espectacle (cartells i/o programes).
Així mateix, podrà ésser sol.licitada qualsevol altra documentació
complementària que, a criteri dels serveis tècnics municipals, sigui convenient.
D'altra banda, es podrà eximir de la presentació d'algun o alguns dels
esmentats documents, en funció de les característiques de les actuacions
programades.
En cas de què es compleixin tots els requisits, l'Ajuntament atorgarà la llicència
corresponent, en la qual s'indicarà l'horari autoritzat, el qual s'ajustarà al
reglamentàriament establert per aquests tipus d'activitat, llevat de què es
concedeixi autorització especial.
En cas de detectar-se, posteriorment, algun incompliment de les condicions
exigides, l'Ajuntament podrà revocar l'autorització i, si ja ha començat,
suspendre l'espectacle. Així mateix, s'incoarà, si s'escau, el corresponent
expedient sancionador als efectes de delimitar les possibles responsabilitats.

Article 74.
Pel que fa a la seguretat privada s'ha de distingir que la revetlla o concert se
celebri en locals tancats o bé en la via pública i també estarà en funció de les
característiques de les actuacions programades.
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a) Locals tancats (pavellons, recintes, etc.):
Quan la revetlla se celebri en aquests tipus de locals es cobriran, amb
independència de la previsió del nombre d'assistents i com a mínim, els
següents llocs:
1. Les guixetes de venda de localitats.
2. Els accessos del públic (aquesta funció la podrà efectuar altre personal,
però sempre amb el recolçament d'algun vigilant).
3. Sortides d'emergència:
-

amb obertura antipànic: es podran controlar amb altre personal, amb
els únics efectes d'impedir l'accés no autoritzat de públic.
sense obertura antipànic: es disposarà la presència fixa d'un vigilant
a cada porta, el qual mantindrà en tot moment la mateixa accessible.

4. Pel que fa als escenaris i altres elements, la protecció abarcarà tant el
perímetre de l'escenari com altres instal.lacions tècniques (taules de so,
canons de llum, etc.). Hi haurà d'existir vigilància de forma fixa.
5. Pel que fa al control del públic, i en relació amb la previsió del nombre
d'assistents i independentment de la resta de vigilants, es preveurà un
servei de vigilància interior d'acord amb la proporció següent:
- fins a 2.000 assistents, 2 vigilants.
- a partir de 2.000 assistents, 1 vigilant per cada 1.000 assistents
més o fracció.
6. En tot cas, es respectaran les previsions , en quant al nombre de
vigilants, fixades en el Decret 205/2001, de 24 de juliol, pel qual es
regulen els serveis de vigilància per a determinats espectacles, activitats
recreatives i establiments públics.
7. Als efectes de la coordinació del servei de vigilància, el responsable del
servei, mitjançant ràdio o telèfon, haurà de poder, en tot moment,
sol.licitar l'ajut de les Forces de Seguretat o altres cossos de socors.
b) en la via pública:
Quan la revetlla o concert se celebrin en la via pública es cobrirà, si més no, els
llocs esmentats anteriorment en el punt 4.
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Article 75.
En relació amb el tipus d'espectacle que es faci, les previsions del nombre
d'assistents, la possible conflictivitat, etc., l'Ajuntament podrà fer incrementar el
nombre de vigilants necessaris en cada acte.
Secció 3ª.- espectacles i activitats a la via pública.

Article 76.
Serà necessària l'obtenció de llicència municipal per a l'entrada en
funcionament de les instal.lacions o estructures eventuals, portàtils o
desmontables i per la realització de les activitats recreatives incloses en el
catàleg aprovat pel Decret 239/99, de 31 d’agost
Per aquelles activitats recreatives q
ue es requereixi per motius de
seguretat i/o de prevenció, el promotor haurà de presentar la documentació que
s’escaigui en cada cas i en les condicions que s’especifica en l’article 55 de la
present ordenança.
En el supòsit de que es requereixi, per al seu funcionament, el muntatge o
instal.lació de casetes, tablados o altres construccions o estructures o la
instal.lació de dispositius mecànics o electrònics potencialment perillosos,
s'haurà d'emetre prèviament, per part d'un tècnic adient, l'oportú informe sobre
les condicions de seguretat que reuneixen.
En cas d'atraccions de fira, el seu titular, a requeriment de l'Ajuntament, haurà
de presentar el corresponent certificat d'homologació actualitzat.

CAPITOL III.- Establiments de pública concurrència.
Secció 1ª.- Normes generals.

Article 77.
L'Ajuntament, amb la finalitat de garantir la seguretat i preservar la legalitat,
podrà procedir al tancament dels locals i els establiments en els següents
casos:
- per manca de llicència d'obertura.
- quan ofereixin un espectacle que pugui ésser constitutiu de delicte. En
aquest cas es comunicarà a l'autoritat judicial corresponent.
- si s'infringeixen les normes que afecten a la seguretat
- si s'infringeixen les normes reguladores de l'activitat contemplades en
l'article 50, g) d'aquesta Ordenança.
- per no complir les condicions establertes en la llicència
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Es pot també procedir, com a mesura cautelar, al tancament en el curs d'un
procediment sancionador, si aquesta mesura és necessària per a assegurar el
compliment de la legalitat.

Article 78.
Els locals que vulguin efectuar actuacions musicals en directe necessiten la
llicència municipal corresponent. Si es tracta d’un local, la llicència del qual no
l’empara per efectuar aquests tipus d’actuacions, i no obstant vol efectuar-ne
de forma esporàdica, necessita obtenir per a cada actuació la corresponent
autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat o de
l’Ajuntament en el cas que aquestes actuacions es realitzin amb motiu de la
celebració de festes populars.

Article 79.
Els locals de pública concurrència estan obligats a situar en un lloc visible i en
l'accés principal, un rètol en què es determini la capacitat de persones del local,
la qual serà la consignada com aforament en la llicència.

Article 80.
En els vestíbuls principals dels locals de pública concurrència amb un
aforament superior a 100 persones, s'haurà de disposar d'un plànol del local,
amb indicació de la localització dels serveis d'electricitat, de gas i altres fonts
d'energia. Així mateix, s'indicaran les sortides practicables, els punts de
ventilació exteriors i, en general, tota la informació complementària per a poder
actuar, els serveis afectats, en casos d'emergència.
Aquesta documentació estarà resguardada en una vitrina amb la inscripció "ús
exclusiu dels bombers".
Secció 2ª.- L'activitat dels locals en l'interior i l'exterior dels mateixos.

Article 81.
Els establiments de pública concurrència desenvoluparan la totalitat de la seva
activitat sempre en l'interior del local, llevat dels què tinguin autorització per
terrassa i únicament pel temps en què aquesta estigui vigent. Serà obligació del
personal de l'establiment el servir les consumicions en la terrassa, quedant, en
conseqüència, prohibit l'autoservei.
Únicament es podrà autoritzar l'autoservei, que efectuïn els mateixos clients a
la terrassa, a aquells establiments que en l'interior del local utilitzin
exclusivament aquesta modalitat de servei.
Aquells locals que disposin d'ambientació musical hauran de desenvolupar la
seva activitat, en tot moment, amb les portes tancades, llevat dels casos
d'utilització necessària d'aquestes per a accedir al local.
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Article 82.
Els establiments amb autorització per terrassa (llicència d'ús comú especial de
domini públic, d’acord amb l’article 39 de l’Ordenança municipal de trànsit i d’ús
de la via pública) podran disposar d'un mostrador que, sense envair la via
pública, comuniqui amb aquella, la utilització del qual queda exclusivament
reservada al personal de l'establiment. El mostrador no podrà ésser utilitzat, en
cap cas, per a efectuar venda directa als clients dels productes o consumicions.

Article 83.
Serà obligació del titular de l'establiment el tenir en tot moment en condicions
de neteja òptimes la zona de terrassa.
Així mateix, si per circumstàncies inevitables s’envaeix la vorera o la via pública
per part dels clients d'un local, serà obligació del seu titular la neteja de la zona
afectada en acabar l'activitat.

Article 84.
L'autorització d'instal.lació de terrasses quedarà condicionada, entre d'altres,
als requisits següents:
a) al compliment de les condicions tècniques fixades en cada moment per la
normativa municipal aplicable
b) a què, en funció del tipus d'activitat del local o de les característiques de la
zona on està ubicat, es puguin produir molèsties al veïnat o en la via pública.
S'ajustarà també a l'establert en l'article 39 de la Ordenança Municipal de
Trànsit i 'Us de la Via Pública.

Article 85.
S'autoritzarà la instal.lació de música en les terrasses amb les següents
condicions:
a) respectar els nivells d'immissió sonora contemplats en la normativa aplicable
b) les terrasses cessaran la seva activitat mitja hora abans que l’hora
reglamentària de tancament de l’establiment
c) L'horari de música de les terrasses no es pot perllongar més enllà de les 24
hores.
L'autorització per terrassa es revocarà en cas de produir molèsties reiterades i
constatades al veïnat.
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CAPITOL IV.- Normes comunes als espectacles, establiments
públics i activitats recreatives.
Secció 1ª.- Protecció del consumidor i l'usuari

Article 86.
En tots els locals, recintes o instal.lacions destinats a espectacles o activitats i
en els establiments públics hi haurà d'haver llibres i/o fulls de reclamacions a
disposició del públic, de conformitat amb l'establert en l'article 16 de la Llei
10/1990, de 15 de juny, i en els articles 51, 52 i 58 del Reglament General
d'Espectacles.
Així mateix, hauran de tenir fixat en un lloc visible la indicació de l'existència
dels esmentats fulls a disposició dels clients.

Article 87.
Les condicions de venda i de revenda de les localitats , els supòsits d'obligació
de devolució del seu import i les característiques de la publicitat, vindran
determinades per la regulació que en faci, a l’emparo de l'article 16 de la Llei
10/1990, de 15 de juny, el Govern de la Generalitat i per les disposicions
corresponents del Reglament General d'Espectacles.
Les condicions objectives en què es pot exercir el dret d'admissió estan fixades
en el Decret 200/1999, de 27 de juliol, pel qual es regula el dret d'admissió als
establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives.
Secció 2ª.- Horaris

Article 88.
Els horaris d'obertura i tancament que regiran, dins el municipi de Lleida, pels
establiments públics, els espectacles i les activitats recreatives, seran els fixats
reglamentàriament per la Generalitat de Catalunya. No obstant, i mitjançant
Resolució d'Alcaldia, es podran establir ampliacions o reduccions dels horaris,
en els supòsits següents:
-

les ampliacions, en casos de festes locals, patronals, nadalenques i
revetlles populars.
les reduccions es podran acordar per a locals concrets o per a locals
concentrats en determinades zones, que per la seva situació,
ocasionin molèsties als veïns d’habitatges del seu entorn físic,
especialment
sinó
reuneixen
les
condicions
adequades
d’insonorització.

Article 89.
Excepcionalment, d'acord amb l'article anterior, es podrà autoritzar a un local
un horari diferent al que regeix per la zona on està ubicat.
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A aquests efectes es valoraran, entre d'altres, les següents circumstàncies:
a) tipus d'activitat del mateix
b) existència i tipus de mesures d'insonorització, així com si aquesta és
parcial o total.
c) el fet d'estar ubicat en una zona d'alta concentració de locals
d) distància amb els locals més propers. A aquests efectes es valorarà el
tipus d'activitat dels mateixos
e) inexistència d'antecedents per denúncies
f) no haver estat sancionat mitjançant expedient

Article 90.
Els horaris de tancament regulats per l'esmentada Resolució es podran
perllongar mitja hora els Divendres, Dissabtes i les vigílies de festius.

Article 91.
A partir de les hores de tancament legalment establertes s'acabarà qualsevol
tipus de música i actuació, no se servirà cap més consumició i s'encendran els
llums per facilitar el desallotjament de l'establiment o recinte, que ha de quedar
buit de públic en vint minuts.
Secció 3ª.- Vigilància privada

Article 92.
Pel que fa a la vigilància privada s’haurà de complir el fixat en la normativa
reguladora d’aquesta matèria , i en defecte de la mateixa o quan no la
contradigui, s’estarà al fixat en la present secció.
Els establiments de pública concurrència, amb un aforament de més de 150
persones, compresos en les dues categories del grup C d’aquesta Ordenança,
estan obligats a disposar de personal de seguretat privada, i en la quantitat que
es determina en l’article següent.
A les revetlles i concerts se’ls aplicarà, pel que fa a la seguretat privada, allò
disposat en la present Ordenança.

Article 93.
Els locals de pública concurrència de l'esmentat Grup C disposaran, en funció
del seu aforament i de les seves característiques, del nombre de personal
mínim de seguretat següent:
a) discoteques:
A part del personal que el titular contracti pel control de guixetes i pels
accessos de públic, haurà de disposar obligatòriament, per a la vigilància
interior de l'establiment, del següent personal:
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-

entre 150 i 450 persones, 2 vigilants
entre 450 i 750 persones, 3 vigilants
entre 750 i 1000 persones, 4 vigilants
entre 1000 i 2000 persones, 5 vigilants
a partir de 2000 persones, un vigilant més per cada 1000
persones més o fracció

b) resta de locals:
-

entre 150 i 450 persones, 1 vigilant
entre 450 i 750 persones, 2 vigilants
entre 750 i 1000 persones, 3 vigilants
a partir de 1000 persones, 1 vigilant més per cada 1000
persones més o fracció.

Article 94.
En el moment de presentar a l’Ajuntament el resultat del control inicial previ al
començament de l’activitat, els titulars dels esmentats establiments estaran
obligats a acompanyar-hi una còpia del contracte subscrit amb el personal de
seguretat, amb l’indicació del nombre de vigilants contractats. Posteriorment,
durant l’exercici de l’activitat, també l’hauran de presentar si hi són requerits

Article 95.
En cas d'incompliment de les obligacions contemplades en els anteriors
articles, es podrà revocar la llicència, incoant, si s'escau, el corresponent
expedient sancionador.
Secció 4ª.- Pòlissa d'assegurances.

Article 96.
L'atorgament de les llicències per a establiments de pública concurrència,
espectacles i activitats recreatives, quedarà condicionat al fet que el peticionari
de les mateixes tingui concertat un contracte d'assegurances que cobreixi el
risc de la responsabilitat civil.
Una còpia d'aquest contracte s'haurà de presentar a l'Ajuntament, en el
moment de sol.licitar el control inicial obligatori per a poder posar en marxa
l’activitat i en els terminis fixats en l’article 55 per les activitats esmentades en
aquest article.

CAPITOL V.- Inspeccions.
Article 97.
Els organitzadors d'espectacles i els titulars d'establiments públics han de
permetre i facilitar les inspeccions que l'autoritat competent acordi.
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Les inspeccions poden ésser realitzades tant pels agents de l'autoritat, com per
altres funcionaris que tinguin l'especialització tècnica requerida i l'habilitació
suficient.

Article 98.
La inspecció es pot fer durant l'espectacle o quan el local no sigui obert al
públic.

Article 99.
Els resultats de les inspeccions poden donar lloc, mitjançant la incoació d'un
expedient sancionador, a les sancions corresponents o bé a l'obertura d'un
termini per a procedir a les modificacions requerides. Transcorregut aquest
termini, si no s'han realitzat les dites modificacions, s'ha de procedir a
sancionar la infracció.

TÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Capítol I. Normes generals
Article 100. Potestat administrativa.
En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament de Lleida, per a
l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de l’ús
dels serveis, equipaments, infrastructures, instal·lacions i espais públics,
estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui estatal,
autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de sancions per
l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts en aquesta
Ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la legislació aplicable.

Capítol II. Infraccions
Article 101. Definició i classificació de les infraccions
1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o
omissió, que impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les
disposicions i prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, com
també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial
aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els
preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a una més correcta
identificació de les conductes i a una determinació més precisa de les
sancions, introduint les corresponents especificacions i graduacions.
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, seran
d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja
sigui estatal, autonòmica o local.
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3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt
greus.

Article 102 . Infraccions lleus
Es consideraran com a lleus les infraccions següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

No fer un bon ús dels béns públics.
No respectar les normes de comportament a la via pública.
No respectar el dret dels altres a gaudir dels béns públics.
El mal ús de les fonts públiques.
No respectar l’horari de tancament dels parcs, jardins o espais públics.
No respectar l’horari o les normes establertes per l’ús de les instal·lacions i
edificis públics.
7. Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia.
8. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins privats i façanes
visibles des de la via pública.
9. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la corresponent
autorització.
10.Dipositar objectes a la via pública sense permís.
11.Reposar incorrectament els elements afectats, desprès d’haver efectuat
obres a la via pública.
12.La realització a les finestres i balcons d’aquelles accions prohibides a
l’Ordenança, sense complir les condicions que s’hi recullen.
13.Regar plantes fora de l’horari autoritzat o sense la deguda precaució.
14.Estendre roba en lloc visible de la via pública.
15.No respectar el descans dels veïns i veïnes.
16.Fer treballs o activitats, sense autorització, a la via pública o en el mobiliari
urbà.
17.Col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a l’efecte.
18.Posar pancartes a l’enllumenat públic o d’altres elements urbans.
19.Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal.
20.No respectar l’horari, ni l’ordre establert als espectacles públics, i la resta
d’infraccions qualificades com a lleus en la Llei 10/99, de 21 d’abril, de
policia d’espectacles i establiments públics.
21.No retirar els contenidors i/o sacs de runa en el temps establert a la llicència
o que no es disposi de llicència.
22.No deixar neta de runes i/o residus la zona on estaven situats els
contenidors i sacs de runa, o en la zona on s’havia dut a terme qualsevol
tipus de treball o activitats.
23.Les conductes assenyalades com a prohibides en la present Ordenança i
que no estiguin tipificades com a infraccions greus o molt greus.
24. El consum de begudes alcohòliques en llocs no autoritzats.

Article 103. Infraccions greus
Es consideraran com a greus les infraccions següents:
1. El consum o tinença, tot i que no estigués destinada a tràfic, de drogues,
estupefaents o substàncies psicòtropes en llocs, vies, establiments o
transports públics.
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2. L’abandonament dels estris o instruments utilitzats per al consum de
drogues, en llocs, vies, establiments o transports públics.
3. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicòtropes en locals o establiments públics,
o la manca de diligència per impedir-los per part dels propietaris,
administradors o encarregats.
4. La manca de respecte i la insolidaritat envers altres persones.
5. No evitar actes incívics dels clients, per part dels titulars dels diferents
establiments.
6. Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.
7. Practicar jocs en la via pública i fer malbé béns públics i o privats.
8. Col·locar cartells o pancartes a l’arbrat públic.
9. Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i altres elements de la via pública o
espais públics en general.
10. Danyar o maltractar qualsevol element del mobiliari urbà i contenidors de
recollida de residus.
11. Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
12. Fer barbacoes fora dels llocs autoritzats a l’efecte o sense prendre les
degudes precaucions.
13. L’accés de vehicles de motor als parcs públics, parcs urbans, , als
espais naturals I a les passarel·les per als vianants.
14. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense la
corresponent autorització, amb fins lucratius.
15. Col·locar contenidors i sacs de runa sense permís municipal.
16. Fer treballs o activitats, sense autorització, que modifiquin la via pública
o el mobiliari urbà.
17. No reposar els elements afectats, desprès d’haver efectuat obres a la via
pública.
18. La manca de protecció de la zona ocupada per efectuar treballs en la via
pública.
19. L’incompliment de l’ordre de manteniment de solars i jardins, quan
impedeixen la visibilitat de senyals de trànsit o qualsevol altre element
urbà.
20. Elevar els nivells sonors per sobre dels límits establerts.
21. L’ús injustificat de sistemes acústics d’alarma o emergència.
22. Netejar amb detergents qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
23. Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
24. Trepitjar les àrees delimitades com a protegides en els espais naturals,
en especial, en les èpoques de cria.
25. La circulació i permanència de gossos als espais naturals protegits.
26. Produir per acció o omissió pudors molestes, nocives o perjudicials per a
les persones o el medi ambient.
27. Negar-se o resistir-se a la tasca inspectora i de vigilància de
l’Administració, així com negar-se o resistir-se a subministrar dades o a
facilitar la informació requerida per les autoritats competents o pels
agents de l’autoritat en el compliment de les seves funcions, i
subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error de manera explícita o implícita.
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28. La comissió reiterada d’una infracció lleu és considerarà falta greu.

Article 104. Infraccions molt greus
Seran considerades com a molt greus les infraccions següents :
1. Practicar jocs o activitats en la via pública que impliquin apostes de diners.
2. Posar en funcionament aparells, instruments mecànics o vehicles precintats.
3. Encendre foc, incloses barbacoes, en zones naturals o en temporades de
prohibició expressa.
4. Utilitzar o ocupar la via pública o els espais públics sense l’autorització
corresponent i fer-hi qualsevol activitat que ocasioni o pugui ocasionar perill.
5. Acampar amb qualsevol mitjà a la via pública o espai públic.
6. Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
7. La comissió reiterada d’una infracció greu es considerarà com a molt greu.

Capítol III. Sancions
Article 105 . Graduació general de les sancions
1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació de
la seva graduació en la normativa sectorial aplicable, es graduaran tenint en
compte el seu caràcter de molt greu, greu o lleu.
2. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió
de la infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el
compliment de les normes infringides.
3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens
perjudici de les graduacions específiques que es regulen en la corresponent
legislació sectorial aplicable.
4. Segons la infracció i dins els límits autoritzats, per Decret d’alcaldia es
podrà establir un quadre de multes, en el qual s’especificarà amb detall la
quantitat corresponent a les sancions per infracció als preceptes d’aquesta
Ordenança. Aquest quadre de multes haurà de ser publicat en el B.O.P. als
efectes de general coneixement.

Article 106. Sancions generals
1. D’acord amb l’article 141 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, les sancions corresponents, amb caràcter general, per
les infraccions comeses a aquesta Ordenança seran les següents:
A. Sanció principal
a) Per la comissió d’una infracció lleu: multa de 30 a 600 euros.
b) Per la comissió d’una infracció greu: multa de 600,01 a 1.500 euros.
c) Per la comissió d’una infracció molt greu: multa de 1.500,01 a 3.000
euros.
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B. Sancions accessòries
a) Infraccions molt greus:
- Suspensió temporal o revocació definitiva de la llicència o
autorització municipal.
- Confiscació, comís, esterilització o sacrifici d’animals
potencialment perillosos.
- Clausura d’establiments.
- Suspensió temporal de l’activitat.
- Precinte de focus emissors.
b) Infraccions greus:
- Suspensió temporal de l’activitat.
- Precinte de focus emissors.
2. Per a la graduació de la sanció es tindran en compte els supòsits següents:
• la reiteració d’infraccions del mateix tipus
• la transcendència social dels fets
• la naturalesa del perjudici ocasionat
• la intencionalitat de la persona infractora
3. Les sancions generals descrites en els paràgrafs anteriors s’estableixen
sens perjudici de les sancions específiques que es regulen en la
corresponent legislació sectorial aplicable o en les ordenances municipals
que regulin de forma específica alguna de les conductes abans descrites,
per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi
sancions, tant principals com accessòries, diferents, seran d’aplicació les
establertes a la reiterada legislació sectorial, dins dels límits que
s’atribueixin a la competència local.
4. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció
administrativa són compatibles amb el següent:
a) L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell
mateix al seu estat originari.
b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
c) La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i
perjudicis causats

Article 107. Mesures cautelars
1. Quan així estigui previst en aquesta Ordenança o en les lleis sectorials
corresponents, es podrà procedir, mitjançant acord motivat, a l’adopció de
mesures de caràcter provisional que garanteixin l’eficàcia de la resolució final
que pugui recaure.
2. En la resolució del corresponent procediment sancionador s’adoptaran, si
escau, les mesures cautelars necessàries per garantir la seva eficàcia en
quant no sigui executiva.
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Capítol IV. Responsabilitats
Article 108. Responsabilitats generals
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta
Ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens
perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre
el principi non bis in idem.
2. A més a més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació
sectorial i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, seran
responsables els següents:
a) Responsables directes:
- Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció
o per omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat
o concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què
seran responsables directes els pares, mares, tutors, tutores,
guardadors/res legals o aquelles persones que posseeixin la seva
custòdia legal.
- Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha
comès la infracció, sempre que aquestes siguin les que
condueixin en el moment de la comissió de la infracció, d’acord
amb el que estableix la legislació sectorial així com l’ordenança
municipal de circulació.
- La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció
o omissió, haguessin participat en la comissió de la infracció,
d’acord amb la normativa del Codi civil dels animals domèstics o
de companyia i dels animals considerats potencialment perillosos.
- Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
- Les persones titulars dels establiments i organitzadores
d’espectacles, en cas de no tenir concedida la llicència o
autorització municipal corresponent.
- Totes aquelles persones que apareguin com a responsables
directes en les disposicions d’aquesta Ordenança.
b) Responsables subsidiaris:
-

-

Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha
comès la infracció, sempre que aquestes no siguin els conductors
en el moment de la comissió de la infracció, d’acord amb el que
estableix la legislació sectorial així com l’ordenança municipal de
circulació.
Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin
presents en el moment de la comissió de la infracció, d’acord amb
el que estableix la legislació sectorial.
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c) Responsables solidàries: quan el compliment de les obligacions
previstes en aquesta Ordenança correspongui a diverses persones
conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació de
cada una d’elles en la comissió de la infracció, aquestes respondran
solidàriament tant de les infraccions que en cometin com de les sancions
que s’imposen.
3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions
assenyalades en aquesta Ordenança seran exigibles, no sols pels actes
propis, sinó també pels actes d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre
en aplicació de l’especificat a l’efecte en la legislació vigent i en aquesta
Ordenança.
Seran responsables directes de les infraccions a aquesta Ordenança:
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o
omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells
alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els
pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que
posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi
comès la infracció, d’acord amb allò que s’estableixi a la legislació vigent.
c) En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries o
posseïdores
d) Les persones titulars de les llicències, quan, amb motiu de l’exercici d’un
dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en
aquesta Ordenança.
e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència.
La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció
corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació de indemnitzar els danys i
perjudicis causats.

Article 109 . Procediment administratiu i Competència.
1.En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les
seves competències, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta
Ordenança i a la respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent
procediment sancionador, amb la finalitat de prevenir l’incompliment o anormal
compliment de les activitats que regula.
2.Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als
principis generals establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, serà d’aplicació el procediment sancionador establert en la corresponent
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legislació sectorial i, supletòriament, el Decret 278/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de
la Generalitat de Catalunya i el Reial decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora.
3.Quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment
administratiu sancionador, que els fets o conductes originadors d’infraccions
administratives puguin derivar en il·lícits penals, ho posarà immediatament en
coneixement de l’òrgan competent de l’Administració de Justícia, als efectes
d’exigència de responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les persones
infractores, sol·licitarà testimoni de totes les actuacions practicades pel que fa
al cas i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal.
4. No obstant això, aquest Ajuntament, en compliment de l’establert a la Llei
orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors i al vigent Reial decret 690/1996, de 26 d’abril, o normes que els
substitueixen, intentarà formalitzar un conveni amb l’Administració de Justícia
amb la finalitat d’establir les circumstàncies d’execució de les penes de treballs
en benefici de la comunitat.
5. Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança seran sancionades per
l’alcalde-president o per altres òrgans municipals, en virtut de les competències
que específicament els atribueixi la corresponent legislació sectorial o una altra
normativa municipal, les quals tinguin atribuïdes per desconcentració, o
l’exercici de les quals els hagin estat confiades per delegació.

Article 110. Obligacions de reposició i restauració
1. Sens perjudici de les sancions corresponents que es puguin imposar a les
persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança, aquestes
estan obligades a la reposició i restauració de la realitat física alterada a
l’estat en el qual trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció.
2. L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es podrà fer en el
mateix procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de
complementari.

Article 111. Reparació dels danys i execució subsidiària
1. Amb independència de les sancions corresponents que es puguin imposar a
les persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança,
l’autoritat municipal exigirà a aquestes la reparació dels danys causats.
2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons
aquesta Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec
a aquestes de les despeses originades pels esmentats treballs, degudament
justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.

Article 112. Via de constrenyiment
Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant per
les sancions imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigir-se per
la via de constrenyiment.
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Article 113. Prescripció general d’infraccions i sancions
1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin
un termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable,
prescriuran en els terminis establerts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; és a dir:
a) Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
-

Molt greus: als 3 anys
Greus: als 2 anys
Lleus: als 6 mesos

b) Sancions: comptats des del dia següent a aquell en què adquireix
fermesa la resolució sancionadora:
-

Per infraccions molt greus: als 3 anys
Per infraccions greus: als 2 anys
Per infraccions lleus: a l’any

2. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment sancionador.
3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de la
persona interessada, del procediment d’execució.

Capítol V. Fórmules alternatives
Article 114. Reconeixement voluntari de la responsabilitat
1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta
Ordenança podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment
de la tramitació de l’expedient administratiu sancionador.
2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia
conformitat de l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin
per la comissió de fets o actes contraris a aquesta Ordenança, podran ser
substituïdes, totalment o parcialment, per altres fórmules alternatives,
encaminades a la reparació del dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel
seu caràcter, a fomentar la conducta cívica entre la ciutadania.

Article 115. Treballs voluntaris per a la comunitat i tasques
socioeducatives
1. Les tasques comunitàries són una prestació que voluntàriament escull
l’interessat com a alternativa a una sanció i com a rescabalament de danys,
sense que existeixi cap relació, entre ell i l’Ajuntament, de tipus laboral o
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d’arrendament de serveis; per tant, tota la responsabilitat que es derivi dels
seus actes i omissions és només exigible a la persona que els realitza.
El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de l’oferiment
de dur a terme accions educatives, possibilitarà, quan legalment sigui
possible, i amb les finalitats de generar conductes cíviques, reparar, en la
mesura del possible, els danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a
conseqüència d’una conducta incívica i evitar la comissió de futures
conductes incíviques, que la persona instructora del corresponent expedient
administratiu sancionador proposi a l’òrgan competent per a la seva
resolució, la substitució, total o parcial,
de la corresponent sanció
econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o de
tasques socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi
acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas
que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la
reparació de l’esmentat dany.
Quan es tracti de menors d’edat, l’acord sobre la mesura de substitució,
requerirà també la signatura de la persona que ostenti la pàtria potestat o
tutela.
2. Aquesta mesura de substitució no serà possible quan l’Administració
tingui coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió
d’infraccions a aquesta Ordenança per part de la persona infractora, llevat
que aquesta sigui menor d’edat.
3. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també podrà ser
adoptada, si escau, amb posterioritat a la resolució de l’expedient
sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada dintre del termini
d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada
resolució.
4. Si la persona sancionada abandona la feina, no s’hi presenta o incompleix
d’alguna forma injustificada les activitats pactades, la mesura de substitució
perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser executiva
5. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no seran
considerades com a sanció.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor a l’endemà de la publicació dels seu text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
La present ordenança deroga les “Ordenances de policia i bon govern de l’Excm.
Ajuntament de Lleida”, que van ser aprovades definitivament pel Plenari de la
Corporació en la sessió de 24 de febrer de 1984 i els Bans de l’alcaldia dictats en
aquesta matèria, en tot allò que s’oposi a la regulació d’aquest nou text articulat.
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