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3. Informe-proposta aprovant inicialment el projecte
d’urbanització complementari relatiu a la zona verda inclosa en
la Unitat d’actuació número 77, presentat per l’entitat Rubio
Camarasa 98, SL.
Vist l’informe-proposta de la cap del Servei Jurídic d’Urbanisme
i atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant decret, de
data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat
acorda:
1r. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització complementari
relatiu a la zona verda de la Unitat d’actuació número 77 situada
entre els carrers Sant Pere Claver, Pere de Sant Climent i
Enginyer Cellers, presentat per l’entitat Rubio Camarasa 98, SL,
d’acord amb l’informe del Servei d’Enginyeria, de data 26 de
maig de 2005.
2n. Sotmetre’l a informació pública, durant el termini d’un mes,
mitjançant anunci al BOP, premsa local i tauler d’edictes
municipal i notificar-ho a les persones afectades.
L’esmentat projecte s’exposa a la Secció de Gestió Urbanística,
situada a la 2a planta de l’edifici Pal·las, plaça Paeria, número 11;
de dilluns a divendres, en horari de 10 hores a 14 hores.
Lleida, 20 de juny de 2005
La Tinent d’Alcalde i Regidora de l’àmbit d’Urbanisme
(il·legible)

/ ƒ"/

AJUNTAMENT DE LLEIDA
SERVEI JURÍDIC D’URBANISME

SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA
EXPEDIENT 148/04 GEPU

ANUNCI 5384

Es fa públic per a general coneixement que per la Junta de
Govern Local, en la sessió que es va dur a terme el 7 de juny de
2005, va adoptar entre altres, l’acord següent.
1. Informe-proposta desestimant l’al·legació presentada per la
Comunitat de Regants Sèquia de Torres de Segre i aprovant
definitivament el projecte d’urbanització d’espais lliures de les
edificacions situades al Campus Cappont.
Vist l’informe-proposta de la cap del Servei Jurídic d’Urbanisme
i atesa la delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant decret, de
data 15 de juliol de 2003, la Junta de Govern per unanimitat
acorda:
1r. Desestimar l’al·legació presentada per la Comunitat de
Regants de la Sèquia de Torres de Segre presentada en escrit de
data 7 de març del 2005, d’acord amb l’informe del Servei
d’Enginyeria, de data 30 de març de 2005.
2n. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de l’espai
lliure entre edificacions del Campus Cappont, d’acord amb
l’informe del Servei d’Enginyeria, de data 18 de maig de 2005,
amb el condicionant inclòs en l’informe del Servei d’Electricitat,
de data 4 de maig del 2005.
3r. Publicar-ho al BOP, premsa local i tauler d’edictes municipal
i notificar-ho a les persones interessades.
Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via
administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició
davant de l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest
acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
modificats per la Llei 4/99, i l’article 46 de la Llei 29/98, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,

sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol
altre recurs que estimin procedent.
En el cas en què s’interposi el recurs de reposició potestatiu no es
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta
del recurs de reposició interposat.
Lleida, 20 de juny de 2005
La Tinent d’Alcalde i Regidora de l’àmbit d’Urbanisme
(il·legible)

/ ƒ"/

AJUNTAMENT DE LLEIDA
SECCIÓ D’INDÚSTRIA I ACTIVITATS
NEGOCIAT D’INDÚSTRIA I COMERÇ

ÀMBIT D’URBANISME

ANUNCI 5515

Es fa públic per al coneixement general que el Ple de
l’Ajuntament de Lleida, en la sessió de 27 de maig de 2005, ha
adoptat, per unanimitat, entre altres el següent acord:
Aprovar definitivament el text de l’ordenança municipal
reguladora dels establiments de concurrència pública de Lleida.
Publicar en el Butlletí Oficial de la Provínciael text íntegre de
l’ordenança municipal reguladora dels establiments de
concurrència pública a Lleida, així com, inserir-la en el tauler
d’anuncis de la Corporació i anunciar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la referència del BOP en el què s’hagi
publicat íntegrament el text.
Contra l’ acord anterior que esgota la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la data de la seva publicació, si bé prèviament
caldrà comunicar a aquest Ajuntament el fet de la interposició del
recurs. No obstant això, s’hi pot interposar qualsevol altre recurs
si es considera procedent.
Lleida, 10 de juny de 2005
La tinent d’alcalde, Marta Camps i Torrens
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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les condicions
d’instal·lació dels establiments de concurrència pública que
s’instal·lin a Lleida i desenvolupin activitats incloses en el
catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics aprovat pel decret 239/99, de 31 d’agost,
així com altres activitats de serveis.
Aquesta ordenança no serà d’aplicació als espectacles i activitats
recreatives que és realitzin en establiments públics d’estructures
desmuntables, amb caràcter itinerant o sense.
Article 2. Classificació dels establiments
A l’efecte del que disposa aquesta ordenança, els establiments de
concurrència pública és classifiquen de la manera següent:
Grup A ........................................................................Espectacles
Grup A1.......................................................Cinema i autocinema
Grup A2.................................................................Teatre i similar

Grup A3 ............................................................................Audició
Grup A4 ............................................................................Concert
Grup A5 ....................................................................Circ i anàleg
Grup A6................................................................Espectacle taurí
Grup A7 ..........................................................Espectacle esportiu
Grup A8............................................................................Folklore
Grup A9............................................................Exhibició especial
Grup B .........................................................Activitats recreatives
Grup B1 ........................................................................Esportives
Grup B2...........................................................................Musicals
Grup B21....................................................................Bar musical
Grup B22 .......................................................................Discoteca
Grup B23 ....................................................................Sala de ball
Grup B24........................................Sala de festes amb espectacle
Grup B25...............................................Cafè teatre i cafè concert
Grup B3 ......................................................................Restauració
Grup B31 .................................................................................Bar
Grup B32 ......................................................................Restaurant
Grup B33................................................................Restaurant bar
Grup B4...........................................................De joc i atraccions
Grup B41 ....................................................................Jocs d’atzar
Grup B42................................................................Jocs recreatius
Grup B43.................................................................Jocs esportius
Grup B44 ...................................................Atraccions recreatives
Grup B45 ....................................................................Ludoteques
Grup B5 ............................................................Culturals i socials
Grup B51......................................Exposicions, museus i similars
Grup B52 .............................................Conferències i congressos
Grup B53 ..............................................................Festes populars
Grup B54 .........................................................Festes tradicionals
Grup B6 ....................................................................Audiovisuals
Grup B7 .....................................................................Zoològiques
Grup C ...............................................................................Serveis
Grup C1 ..........................................................Telecomunicacions
Grup C2 ..................................................Comerç amb degustació
Grup C3........................Establiments on s’exerceix la prostitució
Grup C4.................................................................Locals de culte
Article 3. Definició dels establiments
1. Els establiments classificats als grups A i B de l’article anterior
tenen la definició que estableix el catàleg dels espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics aprovat pel decret
239/99 de 31 d’agost.
2. Els establiments classificats al grup C de l’article anterior
tenen la següent definició:
Grup C1. Telecomunicacions
Són aquells establiments que presten serveis de comunicació
pública que permeten la transmissió telemàtica de veu i dades
mitjançant la xarxa telefònica o altres xarxes. Tenen aquesta
consideració, entre d’altres, els locutoris telefònics i els
establiments públics de connexió a internet.
Grup C2. Comerç amb degustació
Són aquells establiments que comercialitzen productes
alimentaris i també s’admet la degustació dels mateixos a
l’interior dels locals. L’activitat principal serà la comercial i la
degustació només s’hi admet amb caràcter accessori o
complementari, aquesta última haurà de desenvolupar-se de
conformitat amb la reglamentació tècnica i sanitària sectorial
vigent. En cas que l’activitat desenvolupada s’assimilés a alguna
activitat de restauració, aleshores l’establiment hauria d’adaptar-
se a les especificacions d’aquest tipus d’establiment.
Grup C3. Locals on s’exerceix la prostitució
Segons la definició que estableix el decret 217/02, d’1 d’agost,
pel qual es regulen els locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució.
Grup C4. Locals de culte
Són aquells establiments de concurrència pública per a llocs de
culte, espais d’oració o de reunió social de les comunitats
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religioses, com ara les esglésies, centres parroquials i sales de
culte religiós en general.
Article 4. Llicència municipal
1. Tots els establiments de concurrència pública regulats per
aquesta ordenança resten subjectes a l’obtenció de la preceptiva
llicència municipal o, en el seu cas, haver estat objecte de la
preceptiva comunicació prèvia.
2. La tramitació de la llicència municipal es regeix per les
prescripcions de l’ordenament regulador de la intervenció
integral de l’Administració ambiental i, en particular, de
l’ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de
l’administració ambiental.

TÍTOL 1
Disposicions generals

Article 5. Compatibilitat urbanística
1. La implantació d’un establiment de concurrència pública en
una zona o sistema concret, està condicionada, en primer lloc, a
comprovar si l’activitat que s’hi desenvoluparà està adscrita a un
ús permès, condicionat o incompatible segons estableix el vigent
Pla General de Lleida 1995-2015 i més concretament el quadre
general d’usos de l’annex 2 del mateix. En segon lloc cal
determinar si la situació relativa de l’establiment respecte
l’habitatge i els altres usos és compatible en funció del nivell de
grau d’incidència assignat a l’activitat. Els nivells de grau
d’incidència de les activitats i les possibles situacions relatives
estan establerts a l’annex 7 de l’ordenança municipal d’Activitats
i d’intervenció integral de l’administració ambiental i a l’article
106 del vigent Pla General de Lleida 1995-2015, respectivament.
2. Les condicions particulars d’ús de les zones urbanístiques que
corresponen a les claus 1H, 1C i 1R, del vigent Pla General de
Lleida 1995-2015, en relació als usos generals terciari recreatiu i
terciari restauració són les determinades en l’annex 1 d’aquesta
ordenança, que substitueix les especificacions de l’ordenança de
regulació dels usos recreatiu i hoteler, en la modalitat de
restauració en el Pla Especial del Centre de Lleida.
Article 6. Contigüitat amb l’habitatge
1. Cap de les activitats incloses a l’àmbit d’aquesta ordenança
podrà tenir comunicació amb espais o recintes tancats vinculats a
l’ús d’habitatges.
Article 7. Usos protegits
Tenen la consideració d’usos protegits el docent i l’hospitalari
que estiguin qualificats com a sistema d’equipaments per la
normativa urbanística vigent o bé ocupin un edifici de forma
exclusiva o majoritàriament. 
Article 8. Aparcament
1. Els establiments de concurrència pública que efectuïn
espectacles o activitats recreatives han de preveure una reserva
de places d’aparcament de les característiques previstes en la
Regulació tècnica de l’aparcament, annex 4 del PGL. Amb
caràcter general el nombre de places serà l’indicat a l’article
4.2.e) de l’esmentada norma.
2. A les activitats recreatives de restauració (Grup B3) i les de joc
i atraccions (Grup B4) els hi serà d’aplicació la condició anterior
només si tenen un aforament superior a 200 persones. Quan la
implantació d’un establiment d’aquestes característiques sigui
per canvi d’ús d’un edifici existent, l’aparcament es pot preveure
en un radi de 200 metres.
Article 9. Activitat principal i complementàries
1. Quan en un establiment s’hi realitzin diverses activitats de les
definides per aquesta ordenança s’haurà d’indicar quina és
l’activitat principal i quina o quines tenen la consideració de
complementàries.
2. Quan un establiment realitzi activitats de grups diferents,
segons la classificació d’aquesta ordenança, li seran d’aplicació
les condicions i limitacions més restrictives que resultin de
cadascuna de les activitats.

3. En els establiments de concurrència pública regulats per
aquesta ordenança s’hi podran desenvolupar activitats
complementàries, no regulades per aquesta norma, sempre que es
compleixin les condicions:
a) Disposar de la corresponent llicència municipal o, en el seu
cas, haver estat objecte de la preceptiva comunicació prèvia. El
sistema d’intervenció vindrà determinat per l’activitat principal

b) Estar ubicades en un espai diferenciat d’aquell en el que es
realitza l’activitat principal pròpia de l’establiment

4. A les activitats definides per aquesta ordenança que es realitzin
de forma integrada amb altres usos i tinguin la consideració
d’activitats complementàries de l’ús principal no se’ls aplicaran
les condicions d’emplaçament que estableix aquesta ordenança.
A aquests efectes s’entendran com a complementàries aquelles
activitats que donin servei a l’ús principal i estiguin
dimensionades proporcionalment d’acord amb la demanda que
generi l’activitat principal. En cas contrari no estaran exemptes
de complir les esmentades condicions d’emplaçament.

Article 10. Mesura de la distància entre establiments
Als efectes del que disposa aquesta ordenança, la distància entre
establiments de concurrència pública o entre aquests i altres
establiments, es determinarà mesurant la projecció horitzontal de
l’itinerari que va des dels punts més propers d’un i altre
establiment, sense tenir en compte els obstacles urbans que s’hi
interposin.

Article 11. Façana
La longitud de la façana d’un establiment correspon a la suma
dels perímetres, mesurats en planta baixa, de les parts del local
que donen directament a la via pública. 

Article 12. Zones d’ús públic
Les zones d’ús públic corresponen als espais ocupables pel
públic, excloent-hi les cambres higièniques.

Article 13. Alçada
L’alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància
entre el terra i el sostre dels locals. Quan hi hagi elements
escalonats o decoratius en algun punt de la sala s’admet una
reducció del 10% dels valors establerts per aquesta ordenança,
sempre que no correspongui a zones de pas o vies d’evacuació.

Article 14. Sentit d’obertura de les portes
Totes les portes dels establiments de concurrència pública
s’obriran en el sentit de l’evacuació i no podran envair la via
pública.

Article 15. Aforament
1. Tots els establiments de concurrència pública han de disposar,
a l’entrada del local i en lloc visible, d’un rètol que indiqui
l’aforament màxim autoritzat.

2. Els establiments en els que s’exerceixin activitats recreatives
musicals (Grup B2) i que disposin d’un aforament autoritzat
superior a les 150 persones, han de disposar d’un sistema de
control d’accés, adequat a les característiques del local, que doni
compte en tot moment del nombre d’ocupants del local.

Article 16. Protecció contra incendis
En matèria de prevenció contra incendis, els establiments de
concurrència pública han de complir les prescripcions establertes
per la normativa vigent.

Article 17. Seguretat i emergències
En matèria de seguretat i emergències, els establiments de
concurrència pública han de complir les prescripcions establertes
per la normativa vigent.

Article 18. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Els establiments de concurrència pública han de complir les
disposicions vigents en matèria de promoció de l’accessibilitat i
de supressió de barreres arquitectòniques. Independentment de la
superfície, capacitat i de l’ús, s’exigeix en tots els casos el nivell
d’accessibilitat denominat “adaptat”.



Article 19. Protecció contra la contaminació acústica
1. En matèria de protecció contra la contaminació acústica, els
establiments de concurrència pública han de complir les
prescripcions establertes per la normativa vigent i les indicades
en aquesta ordenança.
2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la
comunicació prèvia, ha d’incorporar un estudi d’impacte acústic
amb el contingut que estableix l’annex 10 de la Llei 16/02, de 28
de juny, de Protecció contra la contaminació acústica.
3. L’aïllament a soroll aeri es determinarà tal i com estableix la
Norma UNE-EN ISO 140-4.
Article 20. Extracció de fums
1. Els establiments de concurrència pública que disposin de cuina
o de qualsevol altra instal·lació que produeixin fums o bafs els
hauran d’evacuar a l’exterior mitjançant un sistema d’extracció
de fums. 
2. El sistema d’extracció de fums estarà format per campana,
conducte, filtre i ventilador. El sistema tindrà les següents
característiques:
a) Complirà les condicions que estableix la norma bàsica de
l’edificació NBE-CPI-96 per a les instal·lacions d’extracció de
fums en cuines industrials (article 18.3) o la norma que la
substitueixi
b) Els conductes, des del punt de captació fins al punt d’emissió,
seran continus i independents
c) El punt d’emissió ha de superar en una alçada de 2 metres
qualsevol punt obert de les edificacions que hi hagi en un radi de
25 metres. Aquestes distàncies també s’han de respectar sobre els
punts de sortida dels elements de ventilació dels edificis
d) Els trams dels conductes que siguin accessibles a les persones
s’han de protegir amb elements constructius que tinguin una
resistència al foc de 30 minuts com a mínim. S’entendrà que no
són accessibles si la distància entre el conducte i l’àmbit màxim
ocupat per les persones es superior a 1 metre
3. Quan sigui preceptiva la instal·lació d’un sistema d’extracció
de fums, la sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la
comunicació prèvia, ha d’incorporar en el projecte o
documentació tècnica la següent informació:
a) Descripció del focus emissor
b) Característiques principals dels elements del sistema;
descripció, materials i dimensions
c) Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials
escollits
d) Plànol/s en que s’aprecií el traçat dels conductes per l’interior
de l’establiment fins a l’inici del tram vertical
e) Plànol/s de secció en que s’aprecií el traçat vertical dels
conductes fins la coberta de l’edifici
f) Plànol/s en que s’aprecií el punt d’emissió dels conductes en la
coberta de l’edifici, així com la justificació de l’apartat 2.c)
anterior
Article 21. Ventilació
1. Els establiments de concurrència pública han de disposar d’un
sistema de ventilació apropiat per garantir una qualitat acceptable
de l’aire en els locals. Els criteris de disseny de les instal·lacions
són els que estableix la instrucció tècnica complementària ITE 02
Diseño del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
(RITE) i més concretament la norma UNE 100-011-91 o la
normativa que en el seu dia la substitueixi.
2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la
comunicació prèvia, ha d’incorporar en el projecte o
documentació tècnica la descripció i les característiques
principals del sistema de ventilació escollit, la justificació tècnica
i analítica del mateix i la ubicació de la maquinària o equips
principals del sistema.
3. El sistema de ventilació ha de complir els requisits fixat en
l’article 110 del PGL 1995-2015.

Article 22. Serveis higiènics
1. Els establiments de concurrència pública, amb una aforament
fins a 400 persones, hauran de disposar de serveis higiènics
separats per a ambdós sexes i amb el nombre d’elements
sanitaris, que s’indiquen tot seguit:
AFORAMENT SEXE LAVAB. INOD. URINA.

Fins a 50 persones Homes 1 1 0
Dones 1 1 -

De 51 a 100 persones Homes 1 1 1
Dones 1 2 -

De 101 a 200 persones Homes 2 1 2
Dones 2 3 -

De 201 a 400 persones Homes 3 2 3
Dones 3 5 -

2. Els establiments de concurrència pública, amb una aforament
superior a 400 persones, hauran de disposar amb un mínim de 4
lavabos, 3 inodors i 3 urinaris per a homes i 4 lavabos i 6 inodors
per a dones. Aquesta dotació s’incrementarà en una unitat per
cada 100 persones o fracció, a partir de 501 persones.
3. Els inodors es disposaran en compartiments individuals que
tinguin unes dimensions mínimes de 0,9 metres de costat, 1,4
metres quadrats de superfície i de 2,2 m d’alçada.
4. L’accés als serveis higiènics des del local s’ha de realitzar
mitjançant un vestíbul amb portes. A l’interior d’aquest vestíbul
només s’hi poden instal·lar els lavabos.
5. Els lavabos i els urinaris no es poden instal·lar a l’interior del
mateix compartiment que l’inodor.
6. Els serveis higiènics han de ventilar directament a l’exterior, ja
sigui mitjançant ventilació natural o amb mitjans mecànics. La
ventilació haurà de ser exclusiva i independent. En cap cas és
permet efectuar la ventilació a través de conductes comunitaris
de l’edificació.
7. El terra i les parets dels serveis higiènics estaran enrajolats en
la seva totalitat.
Article 23. Plànols de situació i emplaçament
La sol·licitud de llicència municipal o, si s’escau, la comunicació
prèvia, ha d’incorporar, en el projecte o documentació tècnica, la
següent informació:
1. Plànol de situació a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a
escala 1:10000 si es tracta de sol no urbanitzable, ambdós sobre
cartografia oficial del Pla General de Lleida (PGL 1995-2015).
2. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 o 1:1000. Aquest plànol
ha d’incloure la geometria d’ocupació en planta de l’edifici o
establiment objecte del projecte, la situació exacta dels altres
establiments o usos als quals s’hagi de mantenir una distància de
conformitat amb el que estableix aquesta ordenança i l’acotació
de les esmentades distàncies. Aquest plànol ha d’incloure un
àmbit mínim de 150 metres de radi.
3. Plànol d’emplaçament a escala 1:500 que inclogui la
geometria d’ocupació en planta de l’edifici o establiment i
acotació des del mateix fins a la cruïlla més propera.
4. Plànols o croquis en que s’apreciïn els usos o activitats amb els
quals té contigüitat l’establiment o edifici objecte del projecte.
Cal tenir en compte, parets, sostre i terra.
Article 24. Rètol de característiques
1. Tots els establiments de concurrència pública, hauran
d’instal·lar a l’exterior dels mateixos i en lloc permanentment
visible, un rètol amb les característiques principals de
l’establiment que s’indiquen a continuació:
a) Classificació de l’establiment
b) Número i data d’autorització municipal
c) Aforament autoritzat
d) Horari de funcionament
2. El disseny d’aquest rètol i la seva implantació s’establiran per
resolució d’alcaldia. Les despeses de confecció i de col·locació
del rètol aniran a càrrec dels titulars dels establiments.
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TÍTOL 2
Disposicions específiques

CAPÍTOL 1
Els establiments d’espectacles

Article 25. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació
d’establiments d’espectacles que tinguin les següents ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe
i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no
calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent
entre l’establiment i el carrer
b) A menys de 20 metres de distància de l’ús protegit hospitalari,
excepte els establiments d’espectacles d’exhibició especial (Grup
A9) que hauran de respectar una distància mínima de 100 metres
als usos protegits
c) Els establiments d’espectacles d’exhibició especial (Grup A9)
a una distància inferior a 100 metres establiments del mateix
tipus
d) En establiments que tinguin una façana inferior a 10 metres
d’amplada
Article 26. Condicions d’instal·lació
Les taquilles de venda d’entrades dels establiments de pública
concurrència destinats a espectacles s’han d’ubicar a l’interior de
l’establiment i els clients hi han d’accedir des de l’interior dels
vestíbuls dels locals o recintes.
Article 27. Aïllament acústic
Els establiments d’espectacles han de tenir un aïllament mínim a
soroll aeri de 70 dB(A) en general i 75 dB(A) si s’implanten en
una zona de sensibilitat acústica alta d’acord amb el Mapa de
Capacitat Acústica del Municipi de Lleida. Si a l’establiment es
realitzen actuacions en directe els esmentats aïllaments hauran
d’incrementar-se en 10 dB(A).

CAPÍTOL 2
Les activitats recreatives

Secció 1. Activitats recreatives musicals
Article 28. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació d’activitats
recreatives musicals en establiments que tinguin les següents
ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe
i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no
calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent
entre l’establiment i el carrer
b) A menys de 50 metres de distància d’usos protegits
c) A una distància inferior a 50 metres d’altres activitats
recreatives musicals (Grup B2) i d’establiments on s’exerceix la
prostitució (Grup C3)
d) A una distància inferior a 10 metres d’alguna activitat
recreativa de restauració bar (Grup B31) o restaurant bar (Grup
B33)
e) En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres
d’amplada
Article 29. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, les activitats recreatives musicals han de complir
les següents condicions:
a) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic
i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada
mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres
b) Tenir una superfície útil mínima de 150 metres quadrats
c) Tenir un vestíbul previ d’accés a l’establiment. A l’interior del
vestíbul hi ha d’haver un espai lliure en el qual s’hi pot inscriure
un cercle 2 metres de diàmetre, el qual no es pot envair per
l’obertura de les portes. Les portes han de tenir un dispositiu que
les mantingui tancades en posició de repòs

Article 30. Aïllament acústic
Els establiments han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de
70 dB(A) en general i 75 dB(A) si s’implanten en una zona de
sensibilitat acústica alta d’acord amb el Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi de Lleida. Si a l’establiment es realitzen
actuacions en directe els esmentats aïllaments hauran
d’incrementar-se en 10 dB(A).

Secció 2. Activitats recreatives de restauració
Article 31. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació d’activitats
recreatives de restauració en establiments que tinguin les
següents ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i
independent a la via pública a través d’un espai de dimensions no
inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 metres,
excloent-hi la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els
ascensors
b) A una distància inferior a 5 metres d’altres activitats
recreatives de restauració (Grup B3)
c) Els bars (Grup B31) i restaurants bars (Grup B33) a una
distància inferior a 10 metres d’alguna activitat recreativa
musical (Grup B2)
d) En establiments que tinguin una façana inferior a 4 metres
d’amplada
Article 32. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, les activitats recreatives de restauració han de
complir les següents condicions:
a) Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús públic
i de 2,2 metres a la resta d’usos
b) Tenir una superfície útil mínima de 50 metres quadrats els bars
(Grup B31), de 75 metres quadrats els restaurants (Grup B32) i
de 100 els restaurants bar (Grup B32)
c) Tenir un sistema d’extracció de fums
d) Podran tenir equips reproductors de so o imatge i so sempre i
quan a l’interior de l’establiment no se superi un nivell sonor de
70 dB(A) i disposin d’un sistema de limitació i enregistrament
del nivell d’emissió acústica que sigui automàtic i permeti la seva
calibració
Article 33. Aïllament acústic
Les activitats recreatives de restauració han de tenir un aïllament
mínim a soroll aeri de 55 dB(A) en general i 60 dB(A) si
s’implanten en una zona de sensibilitat acústica alta d’acord amb
el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Lleida.

Secció 3. Activitats recreatives de joc i atraccions
Article 34. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació d’activitats
recreatives de joc i atraccions, s’exclou les ludoteques (Grup
B45), en establiments que tinguin les següents ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe
i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no
calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent
entre l’establiment i el carrer
b) A menys de 100 metres de distància d’usos protegits
c) A una distància inferior a 100 metres d’altres activitats
recreatives de joc i atraccions
d) En establiments que tinguin una façana inferior a 6 metres
d’amplada
Article 35. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, les activitats recreatives de restauració han de
complir les següents condicions:
a) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic
i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada
mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres



b) Tenir una superfície útil mínima de 100 metres quadrats
Article 36. Aïllament acústic
Les activitats recreatives de joc i atraccions han de tenir un
aïllament mínim a soroll aeri de 55 dB(A) en general i 60 dB(A)
si s’implanten en una zona de sensibilitat acústica alta d’acord
amb el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Lleida.

Secció 4. Activitats recreatives audiovisuals

Article 37. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació d’activitats
recreatives audiovisuals en establiments que tinguin les següents
ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe
i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no
calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent
entre l’establiment i el carrer
b) En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres
d’amplada
Article 38. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, les activitats recreatives audiovisuals han de
complir les següents condicions:
a) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic
i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada
mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres
b) Tenir una superfície útil mínima de 100 metres quadrats
Article 39. Aïllament acústic
Els establiments han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de
70 dB(A) en general i 75 dB(A) si s’implanten en una zona de
sensibilitat acústica alta d’acord amb el Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi de Lleida. Si a l’establiment es realitzen
actuacions en directe els esmentats aïllaments hauran
d’incrementar-se en 10 dB(A).

CAPÍTOL 3
Els establiments de serveis

Secció 1. Establiments de telecomunicacions

Article 40. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació d’activitats
de telecomunicacions en establiments que tinguin les següents
ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe
i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no
calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent
entre l’establiment i el carrer
b) A menys de 20 metres de distància d’usos protegits
c) A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments de
telecomunicacions
d) En establiments que tinguin una façana inferior a 5 metres
d’amplada
Article 41. Condicions d’instal·lació
1. Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística
o sectorial vigent, els establiments de telecomunicacions han de
complir les següents condicions:
a) Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d’ús públic
i de 2,2 metres a la resta d’usos
b) Tenir una superfície útil mínima de 75 metres quadrats
c) Els passos de circulació de públic han de tenir una amplada
mínima d’1,5 metres i ser exclusius per aquesta finalitat
d) Totes les obertures dels locals que donin a espais públics
disposaran de tancaments permanents fixes
e) Disposar d’una zona d’espera amb una superfície útil mínima
de 20 metres quadrats
f) Els locutoris telefònics han de disposar de cabines tancades
d’ús individual per cadascun dels punts de servei. Les cabines
han de tenir les dimensions adequades per tal que s’hi pugui

inscriure un cercle de diàmetre 1,2 metres i una alçada de 2,2
metres. Almenys una cabina ha de permetre inscriure un cercle de
diàmetre 1,5 metres. Les portes de les cabines obriran cap a
l’exterior. Els materials de construcció de les cabines
proporcionaran un aïllament mínim a soroll aeri de 40 dB(A) i les
portes de 30 dB(A)
g) Tots els elements publicitaris estaran situats a l’interior del
local, amb excepció del rètol de l’establiment
2. Els establiments que prestin el servei de locutoris telefònics
han d’estar destinats exclusivament a aquesta activitat. Es
prohibeix la venda i/o consumició de begudes i aliments.
Article 42. Aïllament acústic
Els establiments de telecomunicacions han de tenir un aïllament
mínim a soroll aeri de 55 dB(A) en general i 60 dB(A) si
s’implanten en una zona de sensibilitat acústica alta d’acord amb
el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Lleida.

Secció 2. Establiments de comerç amb degustació

Article 43. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació d’establiment
de comerç amb degustació que tinguin les següents ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés propi i
independent a la via pública a través d’un espai de dimensions no
inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d’1,8 metres,
excloent-hi la superfície destinada a l’escala, l’ull de l’escala i els
ascensors
Article 44. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, els establiments de comerç amb degustació de
nova instal·lació han de complir les següents condicions:
a) Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a la zona de degustació
b) Tenir una superfície neta de venda mínima de 30 metres
quadrats, a la que s’haurà de poder accedir sense passar per la
zona de degustació
c) La zona de degustació tindrà un superfície proporcional a la
superfície destinada a la venta, aquesta proporció serà d’un terç
com a màxim. L’espai ocupat per la zona de degustació haurà
d’estar delimitat amb elements físics fixes diferenciadors
d) Es prohibeix la instal·lació d’equips reproductors de so i/o
imatge
e) Es prohibeix la instal·lació de màquines expenedores de tabac
Article 45. Aïllament acústic
Els establiments de comerç amb degustació han de tenir un
aïllament mínim a soroll aeri de 55 dB(A) en general i 60 dB(A)
si s’implanten en una zona de sensibilitat acústica alta d’acord
amb el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi de Lleida.

Secció 3. Establiments on s’exerceix la prostitució

Els establiments on s’exerceix la prostitució han de complir els
requisits fixats en aquesta ordenança i subsidiàriament els fixats
en l’Ordre PRE/335/03, de 14 de juliol, per la qual s’aprova
l’ordenança municipal tipus sobre els locals de pública
concurrència on s’exerceix la prostitució, sempre i quan no
s’oposin al contingut d’aquesta ordenança.
Article 46. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació
d’establiments on s’exerceixi la prostitució que tinguin les
següents ubicacions:
a) En planta soterrani d’edificis, llevat que tinguin accés directe
i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de forma que no
calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent
entre l’establiment i el carrer
b) A menys de 200 metres de distància d’usos protegits
c) A una distància inferior a 150 metres d’altres establiments on
s’exerceixi la prostitució (Grup C3) i de 150 metres d’una
activitat recreativa musical (Grup B2)
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d) A una distància inferior a 10 metres d’alguna activitat
recreativa de restauració bar (Grup B31) o restaurant bar (Grup
B33)
e) En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres
d’amplada
Article 47. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, els establiments on s’exerceix la prostitució han
de complir les següents condicions:
a) Les zones destinades a activitats recreatives musicals han de
complir les condicions que estableix aquesta ordenança per a
aquest tipus d’establiments
b) Els reservats annexos destinats a la prestació de serveis
sexuals han de complir els requisits fixats en l’Ordre
PRE/335/03, de 14 de juliol, per la qual s’aprova l’ordenança
municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució
Article 48. Aïllament acústic
Els establiments han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri de
70 dB(A) en general i 75 dB(A) si s’implanten en una zona de
sensibilitat acústica alta d’acord amb el Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi de Lleida. Si a l’establiment es realitzen
actuacions en directe els esmentats aïllaments hauran
d’incrementar-se en 10 dB(A).

Secció 4. Locals de culte
Article 49. Condicions d’emplaçament
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, resta prohibida la nova instal·lació de locals de
culte que tinguin les següents ubicacions:
a) En planta soterrani i en planta pis d’edificis, llevat que tinguin
accés directe i horitzontal a la rasant d’alguna via pública, de
forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent
ni ascendent entre l’establiment i el carrer
b) En carrers de menys de 10 metres d’amplada o en carrers que
tinguin una vorera o espai peatonal d’accés inferior a 3 metres
d’amplada. S’exclou els edificis aïllats sobre parcel·la
c) En carrers o places que formin part d’algun eix peatonal
d) A una distància inferior a 100 metres d’altres locals de culte
e) En establiments que tinguin una façana inferior a 4 metres
d’amplada
Article 50. Condicions d’instal·lació
Sense perjudici del que pugui establir la normativa urbanística o
sectorial vigent, els establiments de culte han de complir les
següents condicions:
a) El seu aforament estarà limitat a la disponibilitat d’uns espais
adaptats per a les funcions de culte, oració i/o reunió social a raó
d’1 metre quadrat per persona de superfície útil, lliure d’altres
funcions. Mai podran concentrar, si no és en un edifici aïllat, més
de 100 persones d’aforament. S’exclou els edificis aïllats sobre
parcel·la d’ús exclusiu
b) Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d’ús públic
i de 2,6 metres a la resta d’usos. A les plantes altell l’alçada
mínima per la resta d’usos serà de 2,2 metres
Article 51. Aïllament acústic
Els locals de culte han de tenir un aïllament mínim a soroll aeri
de 55 dB(A) en general i 60 dB(A) si s’implanten en una zona de
sensibilitat acústica alta d’acord amb el Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi de Lleida.
Article 52. Sistema d’intervenció administrativa
El sistema d’intervenció administrativa serà el règim de llicència
ambiental i la tramitació s’efectuarà tal i com estableix l’article
4.2 d’aquesta ordenança.
Disposicions addicionals
Primera: Els preceptes d’aquesta ordenança municipal que, per
raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació estatal
i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o

substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de
què porten causa.
Segona: Es faculta a l’alcalde per dictar les instruccions
complementàries que siguin necessàries per al desenvolupament
d’aquesta ordenança, així com per a aprovar models de
documents amb l’objectiu d’unificar i simplificar els tràmits
associats als procediments establerts en la present norma.
Tercera:Els establiments de concurrència pública existents en la
data d’entrada en vigor d’aquesta ordenança que estiguin
degudament legalitzats, queden subjectes a les següents
condicions:
- Establiments incompatibles: són aquells que no compleixen les
condicions d’ús del sòl de conformitat amb la normativa
urbanística vigent. En aquest casos només és permeten les
reformes i modificacions necessàries per ajustar-se a la
normativa vigent i per mantenir l’ornat i la salubritat.
- Establiments disconformes: són aquells que no compleixen les
condicions d’emplaçament o d’instal·lació fixades per aquesta
ordenança.
Podran efectuar reformes i ampliacions de superfície o capacitat
sempre i quan no se superi el 50 % de l’existent. Les ampliacions
i transformacions s’hauran d’ajustar a les condicions previstes
per aquesta ordenança, i les parts existents s’hauran d’adequar en
la mesura en que les reformes els hi puguin afectar i puguin
funcionar des del punt de vista de la seguretat i la protecció de
l’entorn.
No s’admet transformacions que comportin el canvi de
classificació d’un grup a un altre el qual tingui unes condicions
més restrictives o desfavorables sempre des del punt de vista de
la seguretat i la tranquil·litat de l’entorn.
L’agrupació d’establiments del mateix grup es podrà realitzar,
però s’hauran de respectar les condicions d’aquesta ordenança
íntegrament. Si són de diferents grups es podrà realitzar tenint en
compte el criteri del paràgraf anterior.
Disposició transitòries
Tots els establiments de telecomunicacions que estiguin en
funcionament abans de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança,
que estiguin degudament legalitzats, s’han d’adaptar a les
condicions d’instal·lació que estableix aquesta norma en el
període màxim de sis mesos. Els establiments, que passat el
termini esmentat, no s’hagin adequat seran considerats
clandestins amb tots els efectes legals que això comporta.
Disposicions finals
Primera: L’entrada en vigor d’aquesta ordenança suposarà la
derogació de totes les anteriors disposicions d’igual o inferior
rang que s’oposin al que estableix aquesta ordenança.
Segona:La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província.

ANNEX 1
Condicions de l’ús recreatiu i restauració

en les zones clau 1H, 1C i 1R
USOS ACTIVITATS ADSCRITES ZONA 1H ZONES 1C i 1R

RECREATIU GRUP A: ESPECTACLES
Grup A1 Cinema i autocinema PERMÈS PERMÈS
Grup A2 Teatre i similar PERMÈS PERMÈS
Grup A3 Audició PERMÈS PERMÈS
Grup A4 Concert PERMÈS PERMÈS
Grup A5 Circ i anàleg PERMÈS PERMÈS
Grup A6 Espectacle taurí PERMÈS PERMÈS
Grup A7 Espectacle esportiu PERMÈS PERMÈS
Grup A8 Folklore PERMÈS PERMÈS
Grup A9 Exhibició especial INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
GRUP B: ACTIVITATS RECREATIVES
Grup B4 De joc i atraccions
Grup B41 Jocs d’atzar INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
Grup B42 Jocs recreatius INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
Grup B43 Jocs esportius INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE



USOS ACTIVITATS ADSCRITES ZONA 1H ZONES 1C i 1R

Grup B44 Atraccions recreatives PERMÈS PERMÈS
Grup B45 Ludoteques PERMÈS PERMÈS
Grup B2 Musicals
Grup B21 Bar musical INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
Grup B22 Discoteca INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
Grup B23 Sala de ball INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
Grup B24 Sala de festes amb espectacle INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
Grup B25 Cafè teatre i cafè concert INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
GRUP B7 Audiovisuals INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE
GRUP C: SERVEIS
Grup C3 Locals on s’exerceix la prostitució INCOMPATIBLE INCOMPATIBLE

RESTAURACIÓ GRUP B: ACTIVITATS RECREATIVES
Grup B3 Restauració
Grup B31 Bar INCOMPATIBLE PERMÈS
Grup B32 Restaurant PERMÈS PERMÈS
Grup B33 Restaurant bar INCOMPATIBLE PERMÈS

Aquest quadre només fa referència a les activitats en establiments
de concurrència pública adscrites als usos recreatiu i restauració
regulades en aquesta ordenança. Altres activitats, adscrites a
aquests usos, s’assimilaran a les regulades per aquest quadre als
efectes de determinar la compatibilitat urbanística.
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AJUNTAMENT DE BALAGUER
EDICTE 5305

Aprovació de plec de clàusules administratives de l’obra
d’urbanització de la plaça Comtes d’Urgell de Balaguer

1. Òrgan de contractació
Ajuntament de Balaguer.
2. Modalitat d’adjudicació
Procediment obert, mitjançant la forma de subhasta.
Per decret d’Alcaldia número 419/05, de data 20 de juny de 2005,
s’ha aprovat el plec de clàusules administratives que ha de regir
la subhasta per procediment obert de l’obra d’urbanització de la
plaça Comtes d’Urgell de Balaguer, d’un pressupost de
308.753,84 euros, el qual s’exposa al públic pel termini de 20
dies comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci
en el BOP i DOGC per a que es puguin presentar reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia subhasta, si bé la licitació s’ajornarà
quan sigui convenient, en el supòsit de formular reclamacions
contra el plec de condicions.
3. Contingut del contracte objecte de la licitació
La realització de l’obra d’urbanització de la plaça Comtes
d’Urgell de Balaguer, d’un pressupost de 308.753,84 euros (IVA
inclòs), aprovat per decret d’Alcaldia número 419, de data 20 de
juny de 2005.
4. Termini d’execució
Quatre mesos.
5. Classificació del contractista
Grup G, Subgrup 6, categoria d).
7. Lloc on s’han d’enviar les ofertes
Secretaria General de l’Ajuntament.
8. Data límit de recepció de les ofertes
Durant els 26 dies naturals següents al de la data de publicació de
l’anunci al BOP o DOGC, l’últim que el publiqui.
9. Obertura d’ofertes
Tindrà lloc a la sala de comissions de l’Ajuntament, a les 10
hores del tercer dia hàbil següent al que acabi el termini de
presentació de proposicions, en acte públic.
10. Garantia provisional i definitiva
Els licitadors acreditaran la constitució a la Caixa de la
Corporació, a disposició de l’Ajuntament, d’una garantia
provisional de 6.175,08 euros, equivalent al 2% del pressupost
establert com a base de licitació, en la forma establerta al plec de
clàusules administratives.
L’adjudicatari està obligat a constituir una garantia definitiva per

l’import del 4% del pressupost d’adjudicació que haurà de
constituir-se a disposició de l’Ajuntament en la forma prevista
per la garantia provisional.
11. Finançament i pagament
Es finançaran per l’Ajuntament amb càrrec a la partida 51160167
del pressupost general vigent, d’acord amb el seu nivell de
vinculació jurídica, mitjançant certificacions mensuals d’obra
executada.
12. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir
l’oferta
Un mes.
13. Model a utilitzar per l’adjudicació del contracte
La proposició es presentarà en la forma establerta en el plec de
clàusules administratives, segons el següent model:
El Sr/Sra ........................................................................................
amb domicili a ...............................................................................
municipi .........................................................................................
codi postal......................................................................................
i DNI número ................................................................................
expedit a ........................................................................................
en data............................................................................................
en nom propi (o en representació de .............................................
com acredita per ...........................................................................)
assabentat de l’expedient de contractació i de la convocatòria per
a l’adjudicació pel procediment obert, mitjançant la forma de
subhasta de l’obra d’urbanització de la plaça Comtes d’Urgell de
Balaguer, d’un pressupost de 308.753,84 euros, anunciada en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleidanúmero........................
de data............................................................................................
i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunyanúmero ...............
de data...........................................................................................,
prenc part en la mateixa comprometent-me a realitzar-la, d’acord
amb la memòria i el plec de clàusules administratives que
accepto íntegrament en el preu total de................................euros
(lletra i número) IVA inclòs, fent constar que mantinc l’oferta
durant el termini d’un mes i no em trobo incurs en cap de les
circumstàncies establertes a l’article 20 de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
Els licitadors presentaran simultàniament amb el model de
proposició i amb sobre a part, la següent documentació:
a) Document Nacional d’Identitat o fotocòpia compulsada
b) Escriptura de poder, bastantejada i legalitzada, en el seu cas, si
s’actua en representació d’una altra persona
c) Quan els empresaris fossin persones jurídiques, escriptura de
constitució o modificació, en el seu cas, inscrita al Registre
Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la
legislació mercantil. Si no ho fos, l’acreditació de la capacitat
d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acta fundacional, en el que constessin les
normes per les que es reguli la seva activitat, inscrits, en el seu
cas, en el corresponent Registre Oficial
d) Declaració responsable davant Notari, autoritat judicial o
administrativa de no estar incurs en prohibicions de contractar,
d’acord amb els articles 15 a 20 de la Llei de contractes de les
administracions públiques
e) El resguard acreditatiu de la garantia provisional
f) Les empreses estrangeres, presentaran despatx expedit per
l’Ambaixada d’Espanya al País respectiu, on es certifiqui que
d’acord amb la seva legislació, té capacitat per a contractar i
obligar-se, i declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir
del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que poguessin correspondre
Les persones físiques o jurídiques d’Estats no pertanyents a la
Comunitat Europea, a més d’acreditar la seva plena capacitat per
a contractar i obligar-se d’acord a la legislació del seu Estat i la
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