
El  Grup  Municipal  ComúdeLleida,  i  en  el  seu  nom,  llur  Portaveu,  Sergi  Talamonte  Sánchez,

presenta a l’Avant Projecte d’Ordenança de paisatge Urbà les següents:

ESMENES

TÍTOL SEGON: REGULACIÓ DELS ENTORNS I ELEMENTS QUE CONFIGUREN EL PAISATGE 
 
CAPÍTOL I: REGULACIÓ D'EDIFICACIONS EN L’ÀMBIT URBÀ

Article 11. Disposició general dels equipaments i instal·lacions tècniques 

1 Esmena addició:
11.4 En tot cas, queda prohibida l'expulsió d'aire a la via pública a una alçada inferior als
dos metres sobre el rasant de la voravia.

CAPÍTOL III: RÈTOLS IDENTIFICATIUS I PUBLICITARIS EN L'ÀMBIT URBÀ 
Article 50. Disposicions generals 

2 Esmena addició:
50.5.  De  cap  manera,  la  informació  del  rètol  identificatiu  i  del  publicitari,  així  com
qualsevol  altra  publicitat  autoritzada,  tant  de  titularitat  pública com  privada, pot  tenir
contingut il∙lícit, vexatori o discriminatori, subliminar, que vulneri els drets humans, que
sigui  de  caire  sexista,  masclista,  inclosa  la  publicitat  de  prostíbuls,  de  festes  on  es
promogui  la  cosificació  de  la  dona,  que atempti  contra  la  dignitat  de  les  persones  o
qualsevol altre prohibit per la normativa general de publicitat.

Article 52. Regulació general dels elements publicitaris 

3 Esmena addició:
52.6  En qualsevol  cas no s’admeten els  rètols  identificatius  o publicitaris  amb efectes
lluminosos, ni que provoquin pampallugues, ni intermitències, ni enlluernaments o amb
pantalles de leds amb alçades inferiors a 2,5m o amb visuals confrontades a la circulació
de vehicles o vianants.



Article 55. Publicitat d’actes, esdeveniments i campanyes en el mobiliari urbà específic  

Punt 55.7. Queda prohibida:

4 Esmena addició:
• La publicitat  masclista,  sexista o vexatòria  de cap tipus,  inclosa la publicitat  de

prostíbuls o festes on es cosifiqui la dona.

CAPÍTOL V: NORMES GENERALS DE PROTECCIÓ DELS ELEMENTS NATURALS 
Article 60. Fauna d'especial interès  

5 Esmena addició:
60.2 bis No s’admetrà la utilització d’elements dissuasius que puguin suposar cap tipus de
perill per la integritat física de les espècies protegides.

CAPÍTOL VII: NORMES GENERALS DE CONSERVACIÓ DE TERRENY 
Article 63. Tancament de solars no edificats integrats en enclaus urbanitzats 

6 Esmena modificació: Eliminar la paraula preferentment
63.3.  El tancament tindrà uns bons acabats exteriors i es farà amb materials de textura  i
cromatisme  concordants  amb  l'entorn,  utilitzant  materials  rígids  i  resistents  i,
preferentment, opacs  o  mitjançant  tancaments  vegetals.  Excepte  en  els  períodes
d'execució d'obres, es prohibeix els tancaments fets amb materials provisionals.

CAPÍTOL XI: XARXES DE COMUNICACIÓ VIAL  
Article 82. Disposicions generals 

7 Esmena addició:
82.3 Sempre que sigui possible els camins disposaran de calçada lateral segregada per a
vianants.



TÍTOL QUART: REGULACIÓ ESPECÍFICA D'ÀREES D'INTERÈS PAISATGÍSTIC 
CAPÍTOL I: ÀMBIT URBÀ 
Article 87. Determinacions Normatives 

8 Esmena addició:
Les actuacions que suposin les transformacions dels espais en aquests àmbits, estaran
subjectes  a un Estudi d’Impacte Paisatgístic. Les àrees d’interès paisatgístic de l’àmbit
urbà són: 

CENTRE HISTÒRIC 
TURÓ DE LA SEU VELLA 
TURO DE GARDENY 
PARC DELS CAMPS ELISIS
PARC URBÀ DE VALLCALENT-MARIOLA
PARC URBÀ DE LA CIUTAT JARDÍ
PARC URBÀ DELS HOSPITALS-BALÀFIA
PARC URBÀ DEL SECÀ DE SANT PERE-MARIMUNT
PARC URBÀ DEL POLÍGON INDUSTRIAL
PARC URBÀ DE MAGRANERS - QUATRE PILANS
PARC URBÀ DE RUFEA - INSTITUTS
PARC URBÀ DE LA CAPARRELLA
PARC URBÀ DEL CASTELL DE RAÏMAT
PARC URBÀ DEL VILOT DE SUCS
FAÇANA FLUVIAL 

CAPÍTOL II: ÀMBIT  RURAL 
Article 88. Determinacions Normatives 

9 Esmena addició:
Els àmbits rurals i naturals d’interès paisatgístic són:
(...)
Parc de les Basses d’Alpicat 
(...)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

10 Esmena de modificació:
Les construccions, instal·lacions i altres elements regulats per aquesta Ordenança, que
siguin  existents  es  poden  mantenir  en  la  seva ubicació,  amb les  mateixes  condicions
autoritzades, durant els períodes de temps següents, a comptar des de la data de la
concessió de la corresponent autorització municipal: 

10  anys  pel  que fa  als  colors  i  tractaments  de  les  façanes,  il·luminació  de  façanes  i
elements,  parets mitgeres, conduccions i connexions dels serveis, 

2 anys pel que fa als equipaments i instal·lacions tècniques,  instal·lacions de climatització



i captadors d’energia, antenes, aparadors i elements decoratius sobreposats, tanques de
parcel∙les i solars. 

5 anys pel que fa als tendals, persianes i reixes, grafits, murals i altres formes d’expressió
artística, 

1 any pel que fa a terrasses, rètols identificatius i cartelleres i altres elements publicitaris.  

Annex ordenança espais verds
TÍTOL II
Creació i implantació d’espais verds
Article 3 apartat 2 punt 4

11 Esmena d’addició:
Ha de justificar que el disseny influeix per a disminuir els rigors climàtics sobre elements i
persones i  que la distribució dels elements i  espècies ha tingut en compte l’orientació
respecte al sol, vents i resta d’elements ja existents i/o alguna altra estratègia que s’hagi
pogut tenir en compte. Caldrà tenir en comptes en el disseny d’espais verds les espècies
d'arbres no alergèniques i es prioritzaran les que donin la màxima ombra.

ANNEX I

12 Esmena de modificació: Eliminar la paraula concentració
Llistat d’espècies no desitjables en alineacions urbanes
espècies no desitjables en alineacions urbanes
Restricció per agressivitat radicular
Populus sp.
Salix sp.
Ulmus sp.
Restricció per producció de fruits/floracions molestos
Morus alba
Morus nigra
Eriobotria japonica
Ficus carica
Malus sp.
Populus nigra
Populus alba
Populus sp.
Ginkgo biloba (peus femenins)
S’evitarà la concentració de plantacions d’espècies inductores d’al·lèrgies.
En zones de joc infantil  s’evitarà la plantació d’espècies que puguin ser perilloses per
ingestió accidental d’alguna de les seves parts.



13 Esmena d’addició:
Caldria especificar a l’Ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds 
l’ordenació de la zona verda en funció del tipus de zona verda classificada al planejament
com  Parc  Urbà,  Plaça,  Parterre  o  verd  lineal.  Cal  definir  la  classificació  de  protecció
paisatgística i l'ús de cada una en funció de la classificació, la importància i qualitat de
zona verda. 

Lleida,  13 d’abril de 2018

Sergi Talamonte Sánchez

ComúdeLleida


