
 

B A N
Les  aglomeracions  de persones en  la  via  pública  i  el  consum de begudes 
alcohòliques en determinades zones de la població, poden produir molèsties 
als veïns i/o baralles i conflictes, pertorbant el descans al qual tenen dret el  
veïns, principalment en la franja horària nocturna.

A més a  més,  l’abocament  de  deixalles  fora  dels  contenidors  habilitats  pot 
ocasionar lesions i perjudicis a la població, així com l’inevitable problema de 
neteja i insalubritat. 

Per aquest motiu i atesa la necessitat de prendre les mesures necessàries per 
tal  de  contribuir  a  la  convivència  ciutadana  i  a  la  seguretat  pública,  de 
conformitat amb les atribucions que m’atorguen els articles 53.1 f) i 237 del Text 
Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb el que estableix la Llei 20/1985, de 25 de 
juliol de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar 
dependència, modificada i actualitzada per les lleis 10/1991, de 10 de maig, 
8/1998, de 10 de juliol i llei 1/2002 d’11 de març, pel present ban,

FAIG SABER:

Primer.-  D’acord  amb  el  que  determina  la  legislació  esmentada,  NO  es 
permet  la  venda ni  el  consum de begudes alcohòliques a  la  via 
pública, llevat de les terrasses dels locals de pública concurrència, sempre 
que disposin del corresponent permís a aquests.

Segon.- De conformitat amb el que disposen les ordenances municipals,  NO 
es permet llençar deixalles de qualsevol tipus a la via pública. 

 



 

Tercer.- En aplicació de l’article 18.2 e) de la Llei 20/1985, l’Ajuntament podrà 
limitar,  de  forma  excepcional,  la  venda  de  productes  alcohòlics  en  aquells 
establiments en que aquesta activitat  provoqui  concentracions reiterades de 
clients en la via pública i molèsties als veïns. 

Quart.- L’incompliment del què disposa el present ban es sancionarà segons la 
tipificació d’infraccions administratives catalogades en la normativa en vigor. En 
particular, es consideraran: 

•  Faltes  lleus:  Consumir  begudes  alcohòliques  en  la  via  pública  i  llocs  de 
concurrència pública, tret d’aquells llocs degudament autoritzats. 

• Faltes greus: La reincidència en faltes lleus, i el llençar ampolles, gots i altres 
elements de vidre, o qualsevol altre element que pugui causar perill per a la 
integritat física de les persones, o danys en les coses, així com dipositar-los en 
llocs no habilitats a l’efecte. 

• Faltes molt greus: La reincidència en faltes greus i la resta tipificada com a tal 
en les normes citades. 

L’incompliment del que disposa la normativa vigent i, especialment, el que es 
recorda  en  el  present  ban,  es  sancionarà,  en  principi,  amb  les  següents 
quanties: 

-  Faltes Lleus: 150 euros. 

-  Faltes  Greus:  300  euros.  Les  sancions  a  imposar  en  casos  de  extrema 
gravetat o de reincidència es determinaran per l’alcaldia, prèvia la instrucció del 
corresponent expedient, fins al límit de 3.000 € o, si es considera necessari, se 
sotmetran a la decisió de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 

Cinquè.- Amb independència de les sancions que procedeixi imposar en cada 
cas, els que incompleixin la normativa en vigor i  el  present ban podran ser 
obligats, a més a més, a dipositar les deixalles o envasos en el contenidor més 
adient habilitat a tal efecte. 

Sisè.- Aquest ban, que es farà públic, per a general coneixement i compliment, 
en els termes previstos en el Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  serà  d’aplicació 
immediata, vetllant pel seu compliment, d’acord amb les seves competències, 
les forces i cossos de seguretat d’aquesta població. 

Les Borges Blanques, 30 d’agost del 2017

L’Alcalde 
Enric Mir i Pifarré
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