
Nom à Nova Ordenança Municipal do PSOE

Esta Ordenança caracteriza-se por funcionar com princípios repressivos na defesa dum modelo de 
cidade regida polas leis do mercado. 

O capitalismo cria exclussom social e a esta responde-se-lhe com mao dura.

O consumismo selvagem que leva a mocidade galega aos botelhons como jeito de relacionamento social 
reponde-se-lhe pola via da proibiçom e a repressom,.

O associacionismo que se auto-organiza tem que passar pola sua peneira política para poder usar o espaço 
que é de todos e todas. Também se ataca gravemente ao direito à liberdade de expressom.

SABIAS QUE?

-Esta proposta é umha cópia literal da ordenança municipal que se aprovou em Barcelona. Umha 
cidade de mais de 1 milhom de habitantes mentres Lugo nom chega a 100.000.

-Esta   proposta  ataca  pola  via  da  sançom  administrativa  fundamentalmente  a  mocidade,  a 
dissidência  política  e  associacionismo  lucenses  e  aos  colectivos   afectados  pola  exclussom  social 
(inmigraçom, mendicidade,etc.).

-Esta ordenança tem como objectivo repremer a base de multas  o chamado “botelhom”, a venda 
ambulante ou a colada de cartazes. Sançons que podem ir de 750 euros a 3000 euros. Nom há qualquer 
medida que trate  o problema na raiz,  sobretodo baseado na desigualdade social,  senom que o termo 
“proibiçom” repite-se  em todos os pontos.

-Esta ordenança nom foi consensuada como venhem a dizer nos jornais senom que se falou só com 
parte dos colectivos que lhe interessou ao PSOE excluindo dos debates aos que sabia de certo iam propor 
alternativas distintas.

-Para  o  PSOE  um  mural  é  “degradaçom  visual  do  entorno  urbam” mas  nom  o  é   construir 
ilegalmente 3 blocos de nove andares nas costas do parque mais senlheiro e fermoso da cidade.

-Esta proposta viola o nosso direito a liberdade de expressom de jeito flagrante. Só temos direito a 
expressar-nos na rua se pagamos para faze-lo, só teremos direito a vender na rua se pagamos para faze-lo. 
Nom importa que nos enbebedemos e droguemos se o fazemos pagando o canom dumha disco ou dum 
pub,  nom  importa  que  exista  prostituiçom  e  maltrato  de  mulheres,  sempre  que  se  faga  nos  locais 
“autorizados”,etc.

-Os executores da repressom carescem de qualquer autoridade moral. A policia local leva meses 
investigada pola trama do sobreseimento de multas,  fai  uns dias um ex-funcionário do Concelho e um 
sargento da Policia Local eram detidos na operaçom contra os clubes de alterne, etc.

                                          Mas analisemos passo a passo:  

Pintadas,murais,etc.
Qualquer expressom deste tipo, directamente ligada à liberdade de expressom, fica em maos da 

autoridade municipal. Umha pintagem sem autorizaçom  custa quando menos 750 euros. Assim mesmo 
incluso cum  permiso do proprietário é o Concelho quem teria a última palavra. Quer dizer se a policia local, 



por pôr um exemplo, nom gosta da mensagem dum mural para o que pedimos autorizaçom é muito provável 
que nom dem permisso para faze-lo.

Cartazes, faixas,etc.
O mesmo acontece para colar  cartazes na rua precisando umha autorizaçom municipal  para o 

fazer. É incrível que se fale de lugares específicos para a propaganda mas que em toda a ordenança nom 
se indique nem um só  e que estes ainda nem existam. As sançons neste caso som ainda mais fortes indo 
dos 120 euros aos 1500. Assim mesmo autoriza-se a confiscar o material se se comete um destes “delitos”. 
Em quanto as faixas vai depender totalmente do critério político como acontece agora. Arrincam-se por 
parte da policia as faixas políticas mentres outras ficam o tempo que lhes pete.A policia local pode intervir e 
confiscar o resto do material que leves.

Mendicidade.
Há que perseguir aquelas formas de mendicidade  “insistente, intrussiva e agressiva” entre estas 

estariam a limpeza de parabrisas, a venda de flores, a venda de panos,etc. Só se autoriza a venda se estas 
dado de alta no Imposto de Actividades Económicas ou coa autorizaçom correspondente.   As sançons 
podem ir de 120 euros a 1500. O sorprendente é o termo que emprega  “mendicidade agressiva” que é a 
que mais se deve punir. O mesmo caso que cos cartazes , o material pode ser intervido “cautelarmente”, 
quer dizer confiscado.

Botelhom.
Na nova ordenança neste eido está cheia de boas palavras e intençons. Fala de diálogo social, de 

educaçom da mocidade sobre drogas e alcóol, conscienciar,etc. Mas a principal medida é a probiçom do 
botelhom entre as 22h e às 8h da manhá. Assim mesmo qualquer outra manifestaçom que suponha umha 
juntança continuada de gente na rua deverá ter permiso.

Assim mesmo o concelho reserva-se o direito a estabelecer zonas de especial protecçom onde nom 
se poderám fazer juntanças que suponham um “uso abussivo do espaço público reiterado no tempo”.

O promotor  ,  Jesus Rábade,  concelheiro  de Seguridade Cidadá,  afirmou na imprensa que ia  a 
rematar co “botelhom” em 6 meses pola via repressiva, no que denominou “toleráncia zero”. Eis o melhor 
exemplo do talante autoritário de quem propom esta ordenança.

Venda ambulante.
Fica totalmente proibida com multas que vam até os 500 euros. Recentemente tivemos um Sam 

Froilam  conflitivo  por  môr  do  tratamento  que  lhes  deu  aos  “manteiros”  tanto  a  policia  local  como  a 
espanhola. A nova ordenança  aprofunda no tema da proibiçom deste tipo de venda na rua. 

Prostituiçom.
Fica proibido ofertar  serviços sexuais  na rua.  Aquí  estamos também diante  da hipocrisia  desta 

sociedade enferma que persegue a prostituiçom exercida na rua mas permite e colabora cos locais  onde há 
prostituiçom. Esses mesmos locais que tenhem licenças municipais para funcionar sem problema.

Proibe-se jogar na rua.
A ordenança é até tal ponto repressiva que até proibe jogar na rua. A sançom pode chegar aos 750 

euros e inclue em casos a confiscaçom do material co que se este a jogar (pelota, monopatins,etc.) 

Emprego das cámaras de video-vigiláncia neste tipo de sançons. 
Chamávamos a atençom em março pola colocaçom de 55 novas cámaras que se uniam às já instaladas 
anteriormente , e que convertiam a nossa cidade numha das mais video-vigiadas da Galiza. Sem dúvida 
agora entendemos o porque, já que semelha esta ordenança complementa-se de jeito perfeito co uso dum 



moderno sistema de video-vigiláncia.

Como  conclussom  fica  o  chamamento  a  oposiçom  a  esta  ordenança  por  parte  do  movimento 
associativo de Lugo.

A rua nom é de Orozco!


