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Per motius d’ordre públic no podran obrir de les 10  de la nit a les 7 del matí i  se 
suma a la campanya d’inspecció de tots els establim ents del barri, de les quals s’ha 
derivat ja 8 ordres de tancament 

 

L’Ajuntament de Lleida, a través d’un decret d’alcaldia, limitarà a partir d’ara l’horari nocturn d’obertura 
dels establiments comercials del Centre Històric, de tal manera que estaran obligats a tancar-los entre les 
22.00 hores de la nit i les 7.00 hores del matí. Aquesta mesura extraordinària s’ha adoptat per raons 
d’ordre públic, en virtut del que contempla l’article 2.4 de la llei d’horaris comercials (8/2004, de 23 de 
desembre, d’horaris comercials). 

Aquesta prohibició, que deixa per tant sense efecte les excepcionalitats a les que es podien acollir 
determinats tipus d’establiments comercials per obrir durant tota la nit (com els d’alimentació, rebosteria, 
premsa, flors, botigues de conveniència.....), tindrà una vigència temporal fins al 31 de desembre 
d’enguany, tot i que es podrà prorrogar pel temps que determini la Paeria si ho considera necessari. 

Aquesta mesura, que es podrà aplicar en tot l’àmbit del Centre Històric, es basa en els informes elaborats 
per la Guàrdia Urbana que recomanen el tancament nocturn d’aquests establiments comercials per reduir 
els efectes negatius que poden provocar sobre la convivència i la seguretat ciutadana del barri. En aquest 
sentit, els informes de la Guàrdia Urbana posen de relleu “la incidència d’aquests establiments sobre 
l’ordre públic, ja que s’ha pogut comprovar que els exteriors del locals que es dediquen a la venda 
d’aliments, begudes etc, són un lloc de trobada nocturn de persones que romanen reunits a la via pública, 
i consumeixen en la mateixa, fins a altes hores de la matinada.  L’informe es complementa amb totes les 
actuacions que, en horari nocturn, ha dut a terme la policia municipal en els darrers 18 mesos al Centre 
Històric i que sumem un total de 237 actuacions per molèsties, baralles o horaris relacionades amb locals 
oberts durant la nit. 

És en funció d’aquests informes, que s’ha considerat adient passar del control individualitzat a realitzar 
una actuació global sobre l’horari dels establiments comercials de la zona del Centre Històric, reduint els 
horaris  i ordenant el seu tancament durant les nits. 

17 expedients sancionadors  

Aquest decret complementa altres actuacions que ja està duent la Paeria al Centre Històric, com totes les 
mesures socials derivades del Pla de Barris, el dispositiu especial dels cossos de seguretat i l’increment 
d’efectius policials, i la campanya extraordinària de control de la legalitat i seguretat dels locals de púbica 
concurrència. Sobre aquest darrer punt, cal destacar la  creació d’un equip multidisciplinar, integrat per 
tècnics de la Regidoria de Comerç, del Departament d’Indústries i Activitats de la Regidoria d’Urbanisme i 
de la Guàrdia Urbana, que ja ha inspeccionat una trentena de comerços i establiments del Centre Històric 
(entre els quals hi ha locutoris, perruqueries, bars, restaurants, drogueries, basars, botigues d’alimentació, 
roba, etc.)  per comprovar que compleixen la normativa vigent. 

D’aquestes inspeccions se n’han derivat fins ara 17 expedients, dels quals en 8 s’ha proposat un 
tancament cautelar, per greus incompliments de la normativa, i en la resta s’ha fet un requeriment perquè 
adoptin les mesures pertinents i resolguin les deficiències detectades. Els incompliments són bàsicament 
per no adaptar-se a la llicència que tenen atorgada, ja que vénen productes pels quals no estan 
autoritzats, o bé perquè incompleixen les normes de salut pública. Aquests tancaments es concentren als 
carrers Boters, Tallada i Sant Carles i en la seva majoria son comerços d’alimentació, perruqueries i bars. 

Al Centre Històric tenen llicència un centenar d’establiments, que seran tots inspeccionats en les properes 
setmanes en el marc d’aquesta campanya, que complementa les revisions que de forma ordinària es 
venien duent a terme per la Guàrdia Urbana com pels tècnics municipals, bàsicament arran d’alguna 
denúncia veïnal. 

 


