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AJUNTAMENT DE PONT DE MOLINS
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora de civisme i convivència ciutadana
El Ple de l’Ajuntament de Pont de Molins, reunit en sessió extraordinària de data 18 de juliol de 2013, va aprovar inicialment
la modificació de l’ordenança reguladora de civisme i convivència ciutadana en els següents punts:
Articles modificats

Reproducció del text

Art. 33.2,h)

(TEXT NOU) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals
retribuïts a l’espai públic, especialment quan aquestes conductes es duguin a terme en espais
ubicats en la proximitat de centres docents o educatius o de lleure destinats a menors, o en general, zones d’esbarjo freqüentades per menors.

Art. 33.2, últim paràgraf

(TEXT NOU) En els casos indicats en aquest article, els agents de l’autoritat, en primer lloc, recordaran a les persones interessades que aquestes pràctiques estan prohibides per aquesta ordenança. Si no obstant això, la persona, o persones, continuessin amb la seva actitud i no abandonessin
el lloc, es formularà la denúncia corresponent i s’incoarà l’expedient sancionador oportú.

Art. 58.2

(TEXT MODIFICAT) Es prohibeix especialment qualsevol mena d’activitat publicitària, de les regulades en aquestes ordenances, als edificis inclosos en el Catàleg de béns a protegir del POUM.

Art. 72

(TEXT MODIFICAT) D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament ha de retirar els vehicles
abandonats de la via pública quan romanguin estacionats al mateix lloc durant un període superior a un mes. S’haurà de requerir al propietari perquè se’n faci càrrec en un període d’un mes
més. Si el propietari no respon al requeriment, el vehicle es declararà residu sòlid urbà i se li
donarà el tractament que correspon a aquest tipus de residus.

Art. 95.4

(TEXT MODIFICAT) Quan es duguin a terme obres de molta durada en què s’efectuï extracció
o amuntegament de materials que excedeixin d’1 m3 de volum, els titulars d’aquests hauran
d’instal·lar tanques protectores per evitar accidents.

L’expedient es va exposar al públic pel termini de trenta dies hàbils durant els quals no s’ha presentat cap al·legació, per
la qual cosa, l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu. Es transcriu seguidament el text definitiu del l’ordenança
reguladora de civisme i convivència ciutadana:
“ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. Àmbit d’aplicació
L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta ordenança és el terme municipal de Pont de Molins.
Article 2. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència ciutadana i drets i deures dels ciutadans i les
ciutadanes així com les relacions cíviques entre les ciutadans i el comportament de ciutadans i si s’escau, visitants en els espais
destinats a l’ús públic de titularitat municipal.
Article 3. Difusió
L’Ajuntament donarà a conèixer el contingut de l’ordenança a les ciutadanes i als ciutadans de Pont de Molins a través dels
mitjans de comunicació local. Un exemplar d’aquestes ordenances es distribuirà a tots les centres municipals d’atenció al
públic, a totes les associacions veïnals, centre social i escola de la ciutat, a fi d’aconseguir-ne una millor difusió.
Article 4. Obligació de Compliment
El desconeixement d’aquesta ordenança no eximeix del compliment de les disposicions que estableix.
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. PRINCIPIS BÀSICS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I COMPORTAMENT DELS CIUTADANS I LES
CIUTADANES EN EL MUNICIPI DE PONT DE MOLINS
Article 5. Convivència Ciutadana
1.
El municipi és el marc de la convivència i de la iniciativa social.
2. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la tolerància i la solidaritat. Aquests principis haurien de
presidir els comportaments de les persones, individualment o col·lectivament, per tal de garantir l’exercici millor de la lliure
iniciativa en tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana.
Article 6. Comportament general
1. L’ordenança estableix i regula en el marc de la convivència ciutadana, els drets i les obligacions de la ciutadania, i fomenta
les actituds de tolerància ciutadanes.
2. Les ciutadanes i ciutadans tenen dret a comportar-se lliurement a la via i els espais públics del municipi de Pont de Molins
i a ésser respectats en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions sobre l’ús dels béns públics i pel deure
de respectar les altres persones i els béns privats. Així mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis públics de
conformitat amb la destinació per a la qual van establir-se i respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadanes.
3. Ningú no pot, amb el seu comportament a la via pública, menystenir els drets de les altres persones, ni la seva llibertat
d’acció, ni les pautes generalment admeses sobre la convivència.
4. No és permès realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans del veïns ni participar en aldarulls nocturns, o sortir
sorollosament dels locals d’esbarjo nocturns, a partir de les 23.00 hores.
5. Hom s’abstindrà particularment de realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència
física o moral.
6. Hom haurà de respectar la integritat i la llibertat dels ocells i els animals no danyosos que romanen als espais públics del
municipi.
Article 7. Rebuig de la violència
1. Cal rebutjar la violència física o moral en la resolució dels litigis entre persones o col·lectius.
2. L’autoritat municipal podrà sancionar les conductes i comportaments que produeixin repercussions públiques, les quals
atemptin contra la convivència ciutadana.
Article 8. Suport a les iniciatives de resolució dels conflictes ciutadans
L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l’intercanvi de parers i a la resolució
democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui
una resolució.
Article 9. Dignitat de les persones
1. Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de les persones.
2. Són prohibits l’insult, la burla, les molèsties intencionades, la coacció moral o física i les agressions. Si es manifestés alguna
d’aquestes conductes envers infants, gent gran o minusvàlids, o tingués connotacions xenòfobes o racistes, s’agreujarà la
responsabilitat administrativa de l’infractor, tot això sense perjudici de la responsabilitat penal que se’n pogués derivar.
Article 10. Armes
1. És prohibit portar armes en els espais públics del municipi de Pont de Molins, llevat dels casos que el seu transport sigui
imprescindible per portar a terme activitats lícites i sempre, en aquest darrer cas, que hom disposi de les autoritzacions
corresponents.
2. L’anterior prohibició abasta també la circulació amb estris que siguin susceptibles d’ésser utilitzats com a armes quan siguin
esgrimits amb perill o actitud amenaçadora.
Tampoc és permesa la circulació amb imitacions d’armes, que, per les seves característiques, puguin induir a confusió.
3. Els membres dels cossos de seguretat s’atindran a la normativa pròpia sobre armes.
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4. La tinença o transport d’armes sense respectar les anteriors condicions o les que s’estableixen a la reglamentació d’armes
comportarà el seu comís, sense perjudici de les sancions que s’escaiguin d’acord amb la legislació d’armes.
Article 11. Jocs i juguesques
1. És prohibida la pràctica de juguesques a la via i espais públics, que impliquin apostes amb diners o béns.
2. La pràctica de jocs a la via i als espais públics estarà subjecte al principi general de respecte als altres conciutadans, procurant
en cada cas, no causar molèsties als vianants, ni deteriorament dels béns públics ni dels privats.
Article 12. Focs i activitats pirotècniques
És totalment prohibit de fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, al marge de les relacionades amb
manifestacions de cultura popular. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs i les festes populars,
requeriran sempre el preceptiu permís de l’Administració.
Article 13. Consum de drogues
1. És prohibit de consumir begudes- especialment en envàs de vidre i/o alcohòliques a la via pública-, fora dels espais
reservats per a tal fi, i sempre que es provoquin molèsties als conciutadans o es destorbi la tranquil·litat veïnal.
2. Així mateix, es prohibit el consum o tinença de drogues, estupefaents o substàncies psicotròpiques considerades il·legals
per la legislació vigent, als espais i transports públics, ni realitzar actes que atemptin contra la pròpia salut.
3. No és permès el consum de tabac dins dels edificis municipals.
Article 14. Salut
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva, motiu per el qual tothom està obligat a col·laborar
a l’efecte d’evitar qualsevol acte que suposi un atemptat contra aquestes.
Article 15. Menors abandonats o extraviats
1. Els menors abandonats o extraviats en la via pública hauran de ser acompanyats per la persona que els trobés a les
dependències de la Policia Municipal. Els primers seran lliurats a les autoritats competents; i els altres, retinguts en custòdia
a disposició dels seus pares o tutors.
2. L’autoritat municipal informarà immediatament a través dels mitjans locals adequats, del fet d’haver trobat un menor en
aquestes condicions.
3. De forma similar s’actuarà en el cas de persones disminuïdes psíquiques o que presentin símptomes de desorientació.
Article 16.- Dret i deure d’anar a l’escola
1. Tots els infants entre els sis i els setze anys tenen el dret i el deure d’anar a l’escola. És responsabilitat dels pares o tutors
garantir-los l’exercici normal d’aquest dret.
2. Els agents de l’autoritat que trobin al carrer, en hores escolars, nens d’educació primària, li preguntaran per què no està a
l’escola. Si el nen diu que a va no saben que no hi ha anat, el portaran a l’escola i al director.
Si el nen absentista de primària diu que els seus pares ja saben que no ha anat a classe i estan d’acord, portaran el nen a casa
i s’informaran d’aquesta tolerància. Si és cert, se li recordarà a la família l’obligatorietat de l’escolarització i s’informarà a
l’escola del cas.
Si no hi ha ningú a casa seva, el portaran a l’escola i l’adreçaran al director.
L’escola informarà a la família de la intervenció dels agents.
3. En cas que el nen absentista sigui alumne de secundària s’actuarà com en el cas de primària a excepció d’aquells casos en
què els nois/es es neguin a ser acompanyats per la Policia. Davant d’aquesta situació els agents de l’autoritat informaran
al centre escolar i als pares.
Article 17. Negligència de pares o tutors
En cas de negligència manifesta dels pares o tutors, l’autoritat municipal ho posarà en coneixement de l’Administració
competent en matèria d’atenció a la infància o de l’òrgan judicial corresponent.
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Article 18. Educació viària
1. L’educació viària es fomentarà convenientment a les escoles.
2. És responsabilitat dels pares o tutors evitar que els nens petits transitin sols per les vies públiques. En qualsevol cas, tothom
ha d’evitar que els nens petits baixin les voreres si no van acompanyats.
Article 19. Drets de manifestació i d’expressió
L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, l’exercici dels drets de manifestació i d’expressió en l’àmbit
del municipi, sempre que es realitzin per mitjans lícits, en el seu cas, degudament autoritzats, i que es respectin els drets i
llibertats aliens.
Article 20. Mendicitat
1. Es prohibeix la mendicitat en tot el terme municipal. Malgrat la complexitat de les situacions personals l’Ajuntament no
l’autoritzarà en cap cas.
2. L’Ajuntament promourà la resolució d’aquestes situacions mitjançant les seus Serveis Socials.
3. L’Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb l’objectiu de resoldre situacions
personals extremes.
4. Els agents de l’autoritat demanaran la documentació a les persones que es trobin exercint la mendicitat i sempre que sigui
possible, les adreçaran la departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.
Article 21. Conductes a les festes populars i els espectacle públics
1. A les festes populars i els espectacles públics s’haurà de respectar l’horari establert en cada cas.
2. Les ciutadanes i els ciutadans hauran de respectar l’organització per a l’accés als espectacles públics, així com les indicacions
dels serveis de seguretat que hi hagi.
3. Hom haurà de vetllar per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions festives de la cultura popular.
Article 22. Pintades, grafits, i altres expressions gràfiques
1. Les pintades, grafits, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol element de l’espai públic, així
com en l’interior o l’exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general,
inclosos transport públic, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general queden prohibits.
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un espai privat que sigui visible des de la via pública serà necessària autorització
expressa de l’Ajuntament.
3. Seran excepcions d’allò que disposa el paràgraf anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la llicència municipal prèvia i l’autorització escrita del propietari
de l’element sobre el que es vol pintar.
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar l’Ajuntament en atenció a les circumstàncies concurrents en cada cas.
Article 23. Comportaments no cívics
1. Les persones que no respectin les normes de comportament a la via pública seran requerides per tal que cessin en la seva
actitud i, en cas de resistència, podran ser desallotjades.
2. Els serveis municipals podran retirar de la via pública els bens privats, quan raons de seguretat o de salut així ho aconsellin.
En el cas que la situació o altres circumstàncies posin en perill la integritat física de les persones que romanen a la via
pública, els serveis municipals els retiraran, i els transportaran a instal·lacions adients.
3. Totes les activitats que es despleguin a la via pública es realitzaran amb els requeriments i d’acord amb les previsions
previstes a la normativa i als plans corresponents.
Article 24. Agents de l’autoritat municipal
1. Els agents de l’autoritat s’adreçaran als ciutadans i les ciutadanes amb el màxim respecte i consideració a què els obliga la
seva dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà.
2. Els ciutadans i les ciutadanes poden adreçar-se davant l’autoritat municipal en relació amb els actes dels agents que
considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat.
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CAPÍTOL II DRETS I DEURES DE CARÀCTER INDIVIDUAL
Article 25. Drets dels ciutadans i les ciutadanes
1. Els drets regulats en aquesta ordenança es reconeixen a tots els veïns del terme municipal, sense perjudici de qualsevol altre
que es determini en la legislació vigent.
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a :
a) Ser electors i elegibles, d’acord amb allò que es disposa en la legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d’acord amb el que disposen les lleis.
c) Utilitzar, d’acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals.
d) Exigir la prestació i, en el seu cas, l’establiment del servei públic corresponent, en el supòsit que es tracti d’una
competència municipal pròpia de caràcter obligatori.
e) Participar en les consultes populars convocades per l’Ajuntament, d’acord amb allò previst en la legislació reguladora.
f) Exercir els drets de petició i proposta davant les autoritats segons estableixen les lleis.
g) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.
h) Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres òrgans de govern que tinguin el caràcter de públiques.
i) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals, a través del tauler d’anuncis
de la corporació, dels mitjans de comunicació locals i d’altres mitjans.
j) Conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en els quals tinguin la condició d’interessats,
i obtenir còpies dels documents continguts en ells.
k) Identificar les autoritats i el personal al servei de l’Administració sota la responsabilitat dels quals es tramiten els
procediments.
l) Obtenir còpia segellada de les sol·licituds que presentin, i a presentar còpies dels documents que adjuntin sempre que
exhibeixin els originals, excepte quan aquests hagin d’obrar en l’expedient.
m) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma.
n) No presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, o que ja es trobin en poder
de l’Administració municipal.
o) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes,
actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar.
p) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, que hauran de facilitar l’exercici dels seus drets i
el compliment de les seves obligacions.
q) Accedir als registres i arxius de l’Ajuntament en els termes previstos en la Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i en la resta de
legislació que sigui d’aplicació.
r) La resta de drets que es determinin legalment.
Article 26. Deures dels ciutadans i les ciutadanes
Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns en el municipi tenen els deures següents:
4. Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per l’Alcaldia.
5. Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment previstes, a la realització de les competències
municipals. Els tributs s’han de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
6. Facilitar a l’Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que se’ls sol·licitin.
7. Comparèixer davant l’autoritat municipal quan siguin requerits i se’ls indiqui el motiu de la citació.
8. Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d’habitants, d’acord amb allò que es preveu en la normativa
reguladora.
9. Comunicar a l’Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i establiments comercials, per tal de reflectir-ho
en els padrons corresponents.
10. Facilitar a l’Administració l’emissió d’informes, les inspeccions i altres actes d’investigació, en els casos previstos per la llei.
11. Proporcionar a l’Administració municipal dades que coneguin, que permetin identificar altres interessats que no haguessin
comparegut en un procediment.
12. La resta de deures que es determinin legalment.
Article 27. Col·laboració especial
En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública, l’Alcaldia podrà requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o
material dels habitants del terme municipal, d’una manera especial d’aquells que pels seus coneixements o aptituds puguin
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prestar-ne amb més utilitat per a la comunitat.
Article 28. Drets i deures dels estrangers
Els estrangers domiciliats en el terme municipal tenen els mateixos drets i deures que els veïns, llevat dels de caràcter polític,
que seran els que disposi la legislació electoral reguladora.
Article 29. Drets dels menors d’edat emancipats
Els espanyols menors d’edat emancipats o judicialment habilitats tenen els mateixos drets que els veïns, a excepció dels de
caràcter polític.
CAPÍTOL III ESPAI I BÉNS PÚBLICS
Article 30. Concepte d’espai i béns públics
Es considera espai i bens públics, tots aquells espais oberts destinats a l’ús i al gaudi dels ciutadans (places, jardins, parcs,
edificis de titularitat municipal, etc...), així com tots aquells elements estructurals i mobiliari urbà que, situats als espais o
vies públiques, estan destinats a donar serveis específics als ciutadans (papereres, lluminàries, semàfors, jocs infantils, bancs,
fonts, parterres, tapes de registre, jardineres, tanques, arbres, plantes, flors, etc.)
Article 31. Utilització
Els béns, elements i els serveis públics han de ser utilitzats d’acord amb la seva naturalesa, respectant sempre el dret que la
resta de ciutadans i ciutadanes posseeixen també per al seu gaudiment.
Article 32. Obligacions
Tots els ciutadans i ciutadanes tenen l’obligació d’actuar cívicament. Per això, resta prohibit maltractar o danyar per acció
o omissió, les instal·lacions, els objectes o els béns d’ús comú, així com els arbres i les plantes, de qualsevol tipus, de places,
jardins i via pública en general.
Article 33. Prohibicions
1. Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o danys en la via pública i en els seus
elements estructurals.
2. A més, específicament, resta prohibit:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals.
b) Sacsejar, arrencar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d’aquests, o pujar-hi a sobre.
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals.
f) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i d’altres elements anàlegs.
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a aquestes finalitats que provoquin molèsties als
usuaris de l’espai, llevat les que s’autoritzin per l’Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional. En els casos en què
s’hagi obtingut l’esmentada autorització, s’haurà de retirar els ornaments, rètols, indicacions, decoració, instal·lacions, i
deixar la via pública neta i lliure al pas el més aviat possible.
h) Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, especialment
quan aquestes conductes es duguin a terme en espais ubicats en la proximitat de centres docents o educatius o de lleure
destinats a menors, o en general, zones d’esbarjo freqüentades per menors.
En els casos indicats en aquest article, els agents de l’autoritat, en primer lloc, recordaran a les persones interessades que
aquestes pràctiques estan prohibides per aquesta ordenança. Si no obstant això, la persona, o persones, continuessin amb
la seva actitud i no abandonessin el lloc, es formularà la denúncia corresponent i s’incoarà l’expedient sancionador oportú.
Article 34. Edificis i instal·lacions de titularitat municipal
1. Es considerat un bé d’ús públic. Està prohibit tant en el seu interior com exterior, les pintades, grafits, escrits, rascades i
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actes similars a excepció del que estableix l’article 22.3 també està prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús
o generi embrutiment o danys en el mateix.
2. Resta prohibida l’entrada de gossos i animals als edificis i instal·lacions de titularitat municipal. Solament resten exclosos
d’aquesta prohibició els gossos que acompanyin persones invidents, o quan siguin autoritzats o requerits pel propi
Ajuntament.
TITOL III VIA PÚBLICA
CAPÍTOL I DE LA RETOLACIÓ I LA NUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Article 35. Denominació i retolació
1. Les vies públiques s’han de distingir i identificar amb un nom diferent per a cadascuna.
2. La denominació de les vies públiques es pot fer d’ofici o a petició dels particulars.
3. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i ha d’estar en un rètol ben visible, col·locat al començament
i al final del carrer i, almenys, en una de les cantonades de cada cruïlla. A les places, s’ha de posar a l’edifici preeminent i
als principals accessos.
Article 36. Numeració
1. Per numerar les vies públiques s’ha de realitzar el projecte corresponent acompanyat del plànol parcel·lari i la relació de
números antics i nous. També s’ha d’informar als ciutadans i serveis afectats abans que l’aprovi la Junta de Govern.
2. El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de la porta principal o al mig de la línia de la
finca fronterera amb la via pública. S’ha d’ajustar al model o als requisits que fixi l’Ajuntament i s’ha de conservar, en tot
moment, en perfecte estat de visibilitat i neteja.
3. La numeració de les vies públiques s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) La numeració ha de ser sempre correlativa i s’ha de senyalar amb números parells a un costat i senars a l’altre.
b) Les finques situades en una plaça han de tenir numeració correlativa de senars i parells llevat que algun o alguns
dels costats de la plaça constitueixin un tram d’una altre via pública. Aquestes finques han de portar la numeració
corresponent a la via a què pertanyen.
c) Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja tingui assignada numeració conserven el número amb la
indicació “A”, “B” i “C”, i així successivament.
d) Així mateix, la finca resultant de l’agregació de dues o més, i a la qual ja ha estat assignada numeració, ha de conservar
units els números, mentre no es realitzi la revisió adient.
e) Els edificis de servei públic o entitats oficials, a més del número que en cada cas els correspon, han d’indicar nom,
destinació o funció.
f) La col·locació dels rètols i numeració dels carrers i immobles és a càrrec del promotor de l’edifici, quan es tracta de nova
construcció.
g) La inexistència a les finques, del corresponent element indicador de la numeració, o la discordança del que hi ha
instal·lat amb la numeració oficial vigent, dóna lloc a la col·locació o la substitució de l’indicador pels serveis municipals,
mitjançant l’exacció de la taxa corresponent a càrrec del propietari.
Article 37. Obligacions
1. Els propietaris de finques estan obligats a consentir els serveis administratius corresponents per suportar la instal·lació
en façanes, reixats i tanques, d’elements indicadors de retolació de la via, de retolació d’edificis històrics o d’especial
interès, de normes de circulació o de referència de serveis públics que són gratuïts i poden establir-se d’ofici mitjançant la
notificació al propietari afectat, sense més indemnització que el cost de la reparació o la reparació dels desperfectes causats.
2. Correspon a l’Ajuntament el control de l’execució dels treballs i les obres necessàries per a la conservació dels elements de
retolació, numeració i senyalització de les vies públiques.
CAPÍTOL II DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DE LA VIA PÚBLICA
Article 38. Paràmetres a seguir
1. És competència de l’Administració municipal l’execució dels treballs i les obres necessàries per a la conservació dels
elements estructurals i ornamentals de les vies públiques.
2. No es pot, sota cap concepte, executar qualsevol tipus d’obra en la calçada o la vorera de les vies públiques, que modifiqui
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o alteri el seu estat ni el dels elements estructurals o ornamentals, sense la preceptiva llicència municipal.
3. Les obres de construcció o reparació de voreres i guals que executin els propietaris de les finques s’han de fer de la forma i
mode determinats a les ordenances municipals i disposicions aplicables.
4. Les empreses i els particulars encarregats de l’execució d’obres a la via pública i els titulars de llicències d’entrada de vehicles
a través de les voreres, estan obligats a realitzar la reposició de paviments, voreres i guals, en la forma i condicions que
estableixin els serveis tècnics municipals i en els preceptes que regulen les cales, canalitzacions i totes les altres disposicions
aplicables.
5. Els propietaris d’immobles també hauran de tolerar la instal·lació en la façana de punts de llum de la xarxa d’enllumenat
públic així com les instal·lacions necessàries per al funcionament dels mateixos, quan per la dimensió de l’amplada de la
vorera, aquells no puguin ser instal·lats directament sobre la vorera esmentada. No es poden realitzar modificacions o
alteracions de cap tipus en les instal·lacions d’un servei públic sense el permís municipal.
CAPÍTOL III NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
SECCIÓ 1ª LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA EN RELACIÓ AMB L’US COMÚ GENERAL DELS CIUTADANS
Article 39. Via Pública
A l’efecte de la neteja es considera com a via pública: avingudes, passeigs, carrers, places, camins, jardins i zones verdes, zones
de terra susceptibles de ser utilitzades com a zona d’esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d’ús públic destinats
directament a l’ús comú general ciutadà.
Article 40. Col·laboració
Tots els ciutadans de Pont de Molins tenen el deure de col·laborar a evitar i prevenir que el municipi s’embruti o deteriori.
Article 41. Prohibicions
1. Queda prohibit llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. Els residus
sòlids de petit format com papers, bosses, pellofes de llavors, pinyols de fruites, xiclets i altres materials similars s’han de
dipositar a les papereres instal·lades en el carrer.
2. Les puntes de cigar o de cigarretes o altres materials encesos s’han d’apagar abans de dipositar-los dins les papereres.
3. Es prohibeix llençar a terra qualsevol tipus de deixalla des dels vehicles, tant si estan aturats, com en marxa.
4. No es permet regar plantes col·locades a l’exterior dels edificis si amb això es produeixen vessaments o degotalls que
caiguin sobre la via pública o sobre els seus elements.
5. No es permet situar jardineres o testos per fora de la línia de façana.
6. No es permet llençar des dels balcons i terrasses deixalles o qualsevol producte que afecti negativament el grau de neteja
de la via pública.
7. Queda prohibit deixar escombraries, cartrons o d’altres embolcalls i qualsevol altre tipus de deixalla fora dels contenidors
destinats a la seva recollida, excepte en aquelles zones on la recollida es faci porta a porta. Els materials residuals
voluminosos, o els de petit format però en gran quantitat, s’han de lliurar als serveis de recollida de residus.
Article 42. Obligacions dels particulars
1. Correspon als particulars i als propietaris la neteja dels passatges particulars, els patis interiors d’illes de cases, els solars
i les zones verdes particulars, les façanes, porxos, els edificis, … En cas de copropietat correspon solidàriament a tots els
titulars.
2. Els productes resultats de l’escombrada i neteja dels elements descrits en l’anterior apartat no poden, en cap cas, abandonarse al carrer, sinó que s’han de recollir en bosses de plàstic que s’han de dipositar en els contenidors d’escombraries
domiciliàries situats a la via pública.
3. Per tal de facilitar la neteja de la calçada, s’ha de procurar que entre els vehicles i la vorera hi hagi espai suficient.
Article 43. Control de l’Ajuntament
1. L’Ajuntament exerceix el control i la inspecció de l’estat de neteja dels elements descrits en l’apartat anterior i pot obligar les
persones responsables a netejar-los d’acord amb les instruccions que a aquest efecte dictin els serveis municipals.
2. L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons l’ordenança han d’efectuar els ciutadans,
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després del requeriment previ als propietaris o usuaris, i els imputarà el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les
sancions administratives que corresponguin en cada cas.
SECCIÓ 2ª NETEJA DE LA VIA PÚBLICA EN CAS D’OBRES I ACTIVITATS DIVERSES
Article 44. Subjecció de l’activitat a llicència o autorització
1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia a la via pública requereix llicència o autorització prèvia de l’Ajuntament.
Els seus titulars són els responsables d’evitar el deteriorament de la via pública, prevenir que s’embruti i, si és el cas, han
de netejar i retirar tots els materials residuals que l’activitat generi.
2. Als titulars o responsables d’actes festius, culturals o esportius i d’activitats com fires, circs, teatres ambulants i d’altres
que utilitzin la via pública o terrenys municipals, l’Ajuntament els podrà exigir que dipositin una fiança que garanteixi
les responsabilitats derivades de la seva activitat. L’Ajuntament podrà exigir en tot moment les accions de neteja de la
via pública que siguin necessàries, o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels responsables, sense perjudici de
les sancions administratives que corresponguin. Es podran executar aquestes despeses de neteja amb càrrec a la fiança
dipositada per aquest concepte.
Article 45. Obligacions
1. Les persones que realitzin obres a la via pública i zones limítrofes han de protegir l’obra mitjançant la col·locació d’elements
adequats al seu voltant per evitar que s’escampin runes, terres o altres materials sobrants d’obra, fora de la zona afectada
pels treballs.
2. Quan es tracti d’obres a la via pública o d’edificació s’han d’instal·lar tanques i altres elements de protecció i, també, tubs
de càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocament, que han de tenir les condicions necessàries per impedir
que s’embruti la via pública i que causin danys a les persones o coses.
3. Les superfícies immediates als treballs de rases, canalitzacions i connexions realitzades a la via pública s’han de mantenir
sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals en les condicions que es determina en el CAPÍTOL VII
d’aquesta ordenança.
4. Els materials de subministrament i també els residus, s’han de dipositar dintre de l’obra o dins de la zona delimitada de la
via pública degudament autoritzada. Si calgués dipositar-los en la via pública, s’exigirà autorització municipal.
5. Totes les operacions d’obres com pastar, serrar, tallar panots, etc.., s’han de fer a l’interior de l’obra o dintre de la zona
delimitada de la via pública degudament autoritzada. Està totalment prohibit realitzar aquests treballs en d’altres llocs de
la via pública.
6. Un cop finalitzades les operacions de càrrega i descàrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible de
produir brutícia, el personal responsable de les operacions, i subsidiàriament els titulars dels establiments i les obres, han
de netejar la via pública i retirar tots els materials que s’hi hagin llençat.
7. Si l’Ajuntament estableix algun tipus d’element distintiu de l’obra o de la llicència, aquest s’haurà de situar en un lloc, dins
el recinte de l’obra, que sigui visible des de l’exterior.
8. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública en tota la zona afectada per la construcció
d’edificis o altres obres.
9. L’Ajuntament podrà exigir en tot moment al responsable de les obres, les accions de neteja de la via pública que siguin
necessàries, o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels responsables, sense perjudici de les sancions administratives
que corresponguin. Es podran executar aquestes despeses de neteja amb càrrec a la fiança dipositada.
Article 46. Prohibicions
1. Es prohibeix el transport de formigó amb vehicle formigonera que no dugui tancada la bocada de descàrrega amb un
dispositiu que impedeixi l’abocament de formigó a la via pública. Així mateix es prohibeix netejar les formigoneres a la
via pública.
2. Quant al que disposa el número precedent, n’és responsable el conductor i, subsidiàriament, el propietari del vehicle que
està obligat a retirar el formigó abocat i a reparar els danys causats, sense perjudici de la sanció que correspongui.
3. Es prohibeix realitzar a la via pública els actes que s’especifiquen a continuació:
a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol tipus de material residual i aigües brutes tant a la vorera com a la calçada, escocells
d’arbres i solars sense edificar.
b) Buidar, llençar o dipositar qualsevol deixalla de tipus industrials líquida, sòlida o solidificable.
c) Abandonar vehicles, mobles, electrodomèstics, estris i altres objectes d’ús domiciliari.
d) Abandonar animals morts.
e) Rentar animals a la via pública.
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f) Rentar vehicles i maquinària o canviar olis i efectuar reparacions o altres actuacions similars, llevat d’actuacions puntuals
d’emergència.
SECCIÓ III NETEJA DELS EXTERIORS DELS IMMOBLES
Article 47. Obligacions
1. Els propietaris de finques, edificis, habitatges i establiments estan obligats a conservar-los en els degudes condicions de
seguretat, neteja i ornamentació. Estan també obligats a mantenir netes les façanes, rètols de numeració del carrer, les
mitgeres descobertes, les entrades i escales d’accés i, en general, totes les parts de l’immoble que siguin visibles des de la
via pública.
2. En tot el que es refereix al punt precedent, els propietaris han de fer els treballs de manteniment i neteja quan això
sigui necessari o bé ho ordeni l’autoritat municipal mitjançant informe previ dels serveis tècnics municipals. La neteja
d’elements exteriors d’edificis s’ha de fer sempre tenint cura de no embrutar la via pública i utilitzant productes de neteja
biodegradables i no contaminants. Els responsables de l’incompliment són els ocupants i solidàriament els propietaris.
3. Els dipòsits, parallamps, antenes de televisió, equips d’aire condicionat, comptadors de companyies de serveis i qualsevol
altra instal·lació complementària dels immobles no poden estar situats a la façana i han de col·locar-se en llocs estèticament
adients.
4. La instal·lació de qualsevol tipus d’aparell d’aire condicionat de més de 10.000 frigories/hora requereix el permís corresponent
de l’Ajuntament. Queda prohibit que els aparell d’aire condicionat evacuïn l’aigua de condensació directament a la via
pública.
SECCIÓ IV NETEJA I MANTENIMENT DE SOLARS
Article 48. Obligacions en relació als solars
1. Els propietaris de solars i terrenys han de mantenir-los lliures de deixalles i residus i en les condicions degudes d’higiene,
salubritat, seguretat i ornamentació pública.
2. La prescripció anterior inclou l’exigència de la desinfecció i desratització dels solars quan sigui necessari.
3. L’Ajuntament podrà en tot moment, en referència als apartats anteriors, exigir les accions de neteja corresponents, o
efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels propietaris o usuaris, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables.
4. La neteja dels solars així com el tancament dels mateixos apareix contemplat en l’ordenança regulada a l’efecte.
SECCIÓ V ACTIVITATS PUBLICITÀRIES A LA VIA PÚBLICA
Article 49. Concepte
S’entén per publicitat a l’efecte d’aquesta ordenança tota acció encaminada a difondre entre el públic qualsevol tipus
d’informació i el coneixement de l’existència de qualsevol activitat, productes o serveis.
Article 50. Modalitats
1. La publicitat a la via pública pot adoptar les modalitats següents:
a) Publicitat estàtica consistent en anuncis, fixos com ara banderes, pancartes, tòtems o d’altres elements que determinin,
genèricament o específica, per l’Ajuntament.
b) Publicitat sonora o acústica consistent en la propaganda oral, per mitjà d’altaveus o amplificadors de la veu col·locats a
llocs fixos o instal·lats sobre vehicles.
c) Repartiment de propaganda a mà per la via pública.
d) Repartiment de propaganda a les bústies.
e) Vehicle transportadors de anuncis.
f) Publicitat aèria.
2. En tot cas, no s’entendrà com a publicitat les activitats de difusió de les Administracions públiques i el partits polítics,
sempre que actuïn dins de les funcions que els són pròpies.
Article 51. Sol·licituds
1- Per poder realitzar alguna de les modalitats de publicitat descrites a l’article anterior, cal sol·licitar i obtenir prèviament el
permís municipal corresponent, presentant la documentació següent:
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L’original o reproducció de l’anunci.
La determinació de la zona de difusió i els dies en que es portarà a terme.
L’acreditació que l’anunciant, en el seu cas el distribuïdor, es troben legalment constituïts.
Permís d’obra o instal·lació quan sigui necessari.
2. Les llicències les han de sol·licitar els titulars de l’activitat, productes o serveis que volen anunciar o les empreses de
distribució de material publicitari.
3. L’administració municipal denegarà mitjançant resolució motivada les llicències a què es refereix aquest capítol, en
qualsevol de les seves modalitats, si els textos corresponents s’estimen contraris a la Constitució, a les Lleis vigent o a les
Ordenances Municipals, o indueixen a d’incompliment de les normes o actes administratius, així com també per raons
d’urbanisme, ètica o de seguretat de la circulació, sense perjudicis d’altres responsabilitats que es puguin produir.
4. L’autoritat municipal moderarà la freqüència i nombre d’exemplars a difondre, per tal de dur a terme un repartiment
proporcionat i evitar la saturació.
5. L’ajuntament designarà els llocs fixos per a la col·locació de publicitat.
6. Així mateix, es limitarà la publicitat de l’apartat b) del número anterior a un horari concret i a un lloc i nivell sonor
determinat en referència als marges establerts a l’Ordenança per vetllar per la qualitat sonora del medi urbà.
Article 52. Publicitat no estàtica
1. Tot el material repartit, sigui de les característiques que sigui, ha de portar en lloc visible una identificació de l’empresa,
establiment comercial o entitat pública o privada anunciant i de l’empresa impressora, com també si s’escau de l’empresa
distribuïdora.
2. A tots els prospectes publicitaris s’ha de dedicar una part, en lloc visible de la portada o contraportada, a consignar
un missatge d’educació ambiental i molt especialment de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop feta servir, en
contenidors especials de paper per tal d’afavorir la recollida selectiva i el seu posterior reciclatge.
3. Les empreses anunciants per mitjà de prospectes publicitaris han de sol·licitar als impressors d’utilització de paper reciclat,
l’ús de tintes ecològiques, no fer servir paper clorat, evitar la plastificació o d’altres criteris per tal de minimitzar l’impacta
ambiental.
Article 53. Subjectes
Només poden exercir aquesta activitat, les empreses de distribució de material publicitari o empreses de repartiment general
legalment constituïdes, a més d’empreses, establiments comercials o entitats públiques o privades, sens perjudici de l’excepció
derivada de la propaganda institucional i electoral, de conformitat amb les normes i els procediments regulats per aquesta
ordenança.
Article 54. Repartiment
No és permès enganxar ni col·locar la publicitat als fanals, arbres, parades d’autobús, demés elements de mobiliari urbà,
façanes dels edificis, parabrises del vehicles i qualsevol altre lloc no destinat específicament a la publicitat. L’empresa
anunciadora no podrà col·locar cap cartell sobre anuncis d’esdeveniments que encara no hagin finalitzar i queda obligada a
la neteja després de cada esdeveniment anunciat.
Tampoc no és permès el repartiment de propaganda comercial des de vehicles terrestres o aeris.
Article 55. Publicitat a les bústies
1. La publicitat s’ha de dipositar a l’interior de les bústies dels edificis i/o en aquells espais que els veïns o les comunitats de
propietaris hagin disposat amb aquesta finalitat.
2. Es prohibeix expressament deixar la publicitat al carrer, escales, al terra o l’entrada dels habitatges o als vestíbuls dels
edificis, fixar-la a les portes i façanes dels edificis i trucar simultàniament a la totalitat dels intèrfons i timbres per tel
d’accedir a l’edifici.
Article 56. Material publicitari
1. A fi de garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans, el material publicitari objecte de distribució ha de ser plegat
adequadament, tenint en compte la mida més habitual de la boca de les bústies, per tal d’evitar que l’acumulació de
propaganda impedeixi la rebuda en bon estat de la correspondència habitual. Així mateix, s’han de retirar els adhesius que
els repartidors enganxen a les parets per indicar que ja s’ha cobert aquella zona.
2. Entenent que la bústia és un bé privat, les empreses distribuïdores de material publicitari, de repartiment o anunciants
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s’ha d’abstenir de dipositar publicitat en aquelles bústies, propietaris de les quals indiquin expressament la voluntat de no
rebre’n.
Article 57. Pancartes, tanques publicitàries i altres mitjans publicitaris
1. La col·locació de pancartes i tanques publicitàries, l’enganxada de cartells, la distribució de fulls-volants, revistes publicitàries
i qualsevol altra activitat relacionada amb la publicitat que es realitzi o afecti d’alguna manera a la via pública, han de
disposar d’autorització municipal prèvia i resten sotmeses a la taxa corresponent. Els suports de revistes publicitàries no
es podran situar a la via pública sense la llicència corresponent i estaran sotmesos al pagament de la taxa reguladora per
l’ordenança fiscal vigent.
2. Estan exempts de la taxa totes les entitats sense ànim de lucre i que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
3. Per a la concessió de l’autorització, l’Ajuntament pot exigir la constitució d’una fiança per la quantia corresponent als costos
previsibles de netejar o retirar els elements que puguin causar brutícia.
Article 58. Emplaçament de col·locació
1. La col·locació i enganxada de cartells o adhesius només es podrà dur a terme en les columnes de lliure expressió i altres
espais habilitats per l’Ajuntament, quedant expressament prohibit fer-ho a les façanes d’edificis públics o privats i en
qualsevol tipus de mobiliari urbà, amb excepció dels casos expressament autoritzats per l’autoritat municipal.
2. Es prohibeix especialment qualsevol mena d’activitat publicitària, de les regulades en aquestes ordenances, als edificis
inclosos en el Catàleg de béns a protegir del POUM.
SECCIÓ VI ACTUACIONS DEL CIUTADÀ EN CAS DE NEVADA
Article 59. Obligacions en cas de nevada
1. Davant d’una nevada, els propietaris, els responsables i, subsidiàriament, els usuaris dels immobles han de col·laborar, amb
els seus propis mitjans, a netejar la neu i el gel dipositats a la vorera davant de la seva façana, a l’objecte de deixar lliure
espai suficient per el pas de vianants.
2. La neu i el gel s’han d’amuntegar a la vorera, però no a la calçada, de forma que no privi la circulació de l’aigua ni dels
vehicles i que deixi lliure l’accés a l’embornal més pròxim.
CAPÍTOL IV LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
SECCIÓ I CONDICIONS GENERALS I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 60. Usuaris
Tenen categoria d’usuaris a l’efecte de prestació dels serveis destinats a la recollida de deixalles i residus urbans, tots els
possibles generadors de residus urbans residents a Pont de Molins.
Article 61. Definició de residus municipals i residus comercials
1. Són residus municipals els generats als domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen
la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden similar als que es produeixin en els dits
llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals els procedents de la neteja de les vies públiques; zones
verdes; els animals morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres
menors i reparació domiciliària.
2. Residus comercials: Són residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall a l’engròs, l’hoteleria, els
bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria als efectes de la gestió, els residus originats
a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la legislació de categoria
superior reguladora dels residus. Els residus industrials que no poden ésser considerats assimilables als municipals no són
objecte de regulació a través d’aquesta ordenança.
Article 62. Classificació dels residus municipals
Els residus municipals es classifiquen en:
1. Residus ordinaris: Són els residus produïts per l’activitat domèstica, de comerços, oficines, serveis i altres generadors
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singulars, assimilables als municipals, així com els procedents de la neteja viària i dels espais verds.
2. Residus voluminosos: Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida a causa de la seva envergadura.
El sistema de recollida és a través de les deixalleries o el que determini l’Ajuntament, informant-ne els ciutadans.
3. Residus especials: Tenen el mateix origen, però a causa de la seva composició són gestionats de manera diferent perquè
poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, i poden comportar un risc per al medi o per
a la salut de les persones.
Article 63. Tractament dels residus
1. Un cop dipositades les deixalles i residus al carrer dins dels elements de contenció autoritzats, queden sota la responsabilitat
i custòdia de l’Ajuntament.
2. Queda prohibit manipular, seleccionar o sostraure els materials residuals dipositats en contenidors a la via pública a l’espera
d’ésser recollits pels serveis corresponents, excepte que hom disposi d’autorització expressa atorgada per l’Ajuntament.
Article 64. Taxa corresponent
L’Ajuntament pot establir la taxa corresponent a la gestió municipal dels residus urbans, l’import de la qual s’ha de fixar
d’acord amb el que determinin les ordenances fiscals corresponents.
SECCIÓ II SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES
Article 65. Servei
El servei de recollida d’escombraries domiciliàries recull els materials residuals assenyalats en l’article 53.
Article 66. Obligacions
1. Els usuaris estan obligats a separar les diferents fraccions en origen, utilitzar les diferents modalitats de recollida en funció
de la fracció residual a la que estan destinades i respectar els horaris i sistemes de lliurament fixats. També estan obligats a
dipositar cada tipus de residu dins els contenidors corresponents situats a la via pública i tancar la tapa un cop realitzada
l’operació.
2. Els residus orgànics i de rebuig s’han de lliurar dins els contenidors mitjançant les bosses de plàstic corresponents,
degudament tancades i en cap cas en caixes o paquets.
3. L’horari que s’estableix per dipositar les escombraries del tipus orgànic i de rebuig dins els contenidors és de 20:00 hores
fins les 08:00 hores del dia següent.
Article 67. Prohibicions
1. Es prohibeix moure o traslladar els contenidors dels seus emplaçaments o maltractar-los.
2. Es prohibeix la incineració domèstica de qualsevol tipus d’escombraries i residus sòlids.
3. Es prohibeix estacionar els vehicles davant dels contenidors de recollida domiciliaris o de recollida selectiva o en llocs que
dificultin les operacions de buidatge.
4. Es prohibeix l’abandonament de les escombraries i de tota mena de residus en llocs no autoritzats, així com a l’exterior
dels contenidors. Els infractors estan obligats a retirar els residus abandonats i a deixar net l’espai que s’hagi embrutat,
amb independència de les sancions que corresponguin. En el cas que els serveis municipals hagin de recollir, transportar i
eliminar els residus, l’import del serveis s’imputarà als responsables.
Article 68. Punts de lliurament i acumulació de residus
L’Ajuntament pot establir, amb caràcter permanent o transitori, els punts de lliurament i acumulació de residus. Els usuaris
han de complir totes les instruccions que es dictin a aquest respecte per part de l’autoritat municipal.
SECCIÓ III
RECOLLIDA SELECTIVA I APROFITAMENT DE RESIDUS
Article 69. Facilitar la recollida selectiva
L’Ajuntament exigirà, d’acord amb la legislació vigent, que en els edificis amb activitats comercials es reservin espais i
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instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus. L’Ajuntament també vetllarà pel respecte de les reserves d’espais
a la xarxa viària per a la col·locació de contenidors i altres equipaments.
Article 70. Prohibicions
No es pot dipositar en els contenidors cap material diferent dels expressament assenyalats en cada cas.
SECCIÓ IV
RECOLLIDA SECTORIAL DE RESIDUS
Article 71. Recollida porta a porta
En el cas que l’Ajuntament disposi de serveis de recollida de residus porta a porta, les persones i empreses afectades per la
recollida tindran l’obligació d’entregar els residus corresponents en el temps i forma que estableixin els serveis municipals.
Article 72. Vehicles abandonats
1. D’acord amb la normativa vigent, l’Ajuntament ha de retirar els vehicles abandonats de la via pública quan romanguin
estacionats al mateix lloc durant un període superior a un mes. S’haurà de requerir al propietari perquè se’n faci càrrec en
un període d’un mes més. Si el propietari no respon al requeriment, el vehicle es declararà residu sòlid urbà i se li donarà
el tractament que correspon a aquest tipus de residus.
2. L’Ajuntament podrà donar també el tractament de residus urbans, en les mateixes condicions de l’apartat anterior, a tots
els vehicles que es considerin abandonats i que estiguin situats en solars de propietat privada que siguin utilitzats per una
col·lectivitat determinada d’usuaris o bé tinguin un ús reconegut d’aparcament públic.
Article 73. Gestió de residus comercials i voluminosos
Gestió de residus comercials
1. La persona titular d’una activitat que generi residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d’acord amb les obligacions
pròpies dels posseïdors o productors de residus.
2. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat perquè se’n faci la
valoració o disposició del rebuig, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’Ajuntament estableixi per a aquests
tipus de residus, incloent-hi els serveis de deixalleria.
3. En tot cas, la persona titular d’activitat generadora de residus comercials ha de:
a) Mantenir els residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeixi o genera.
d) Tenir a disposició de l’Ajuntament el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants
dels lliuraments efectuats.
Gestió de residus voluminosos
La recollida de residus voluminosos s’efectuarà de la forma i sistema que l’Ajuntament determini en el moment oportú, i
podrà regular les mides, el volum o el pes dels residus, i establir els límits que consideri oportuns.
SECCIÓ V
ÚS D’INSTAL·LACIONS FIXES
Article 74. Instal·lacions fixes
L’Ajuntament pot establir segons la legislació vigent un servei de deixalleries que els ciutadans hauran d’utilitzar
preferentment, duent-hi tots aquells residus que s’hi admetin segons el reglament que el reguli.
SECCIÓ VI
RECOLLIDA DE TERRES I RUNES
Article 75. Concepte
Tenen la consideració de terres i runes els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc i, en general, tots
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els sobrants d’obres. També té aquesta consideració qualsevol material residual assimilable als anteriors, com ara sanitaris,
peces de marbre o qualsevol altre tipus de pedra natural, etc.
Article 76. Gestió de terres i runes
La gestió d’aquests residus es farà segons el mètode contemplat en l’ordenança general reguladora d’aquesta matèria.
Article 77. Col·locació de contenidors i sacs d’obres
1. La col·locació de contenidors i sacs d’obra en la via pública requereix sempre autorització municipal, atorgada conjuntament,
si s’escau, amb la llicència d’obres, mitjançant el pagament de la taxa oportuna, on haurà de constar el nom i telèfon de
contacte de la persona responsable de l’ocupació autoritzada. Els contenidors per a obres solament els poden utilitzar els
titulars de la llicència esmentada.
2. Els contenidors d’obres situats a la via pública que estiguin plens, els ha de tapar immediatament l’usuari de forma
adequada, a fi que no produeixin abocaments a l’exterior de materials residuals, i s’han de retirar el més aviat possible.
Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l’horari de treball. A les zones de vianants no hi podrà haver
contenidors ni sacs de runa els dies de mercat setmanal, els divendres, els caps de setmana i festius.
3. Els contenidors plens en més d’un 75% de la seva capacitat s’han de retirar i no poden en cap cas, romandre a la via publica
el cap de setmana.
4. Les operacions d’instal·lacions i retirada dels contenidors per a obres han de realitzar-se de forma que no causin molèsties
als ciutadans.
5. El titular de la llicència d’obres és el responsable dels danys causats al paviment i mobiliari urbà de la via pública i ha de
comunicar-los immediatament als serveis municipals corresponents en cas que s’hagin produït. Així mateix, el titular n’és
el responsable de la neteja.
SECCIÓ VII
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS INDUSTRIALS
Article 78. Concepte de residu industrial
A l’efecte d’aquesta ordenança té categoria de residu industrial:
1. Qualsevol material sòlid, gasós o líquid que resulti d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de
neteja, el productor o el posseïdor del qual té voluntat de desprendre’s i que no pot ser considerat com residus municipals.
2. Els residus urbans que per les condicions de llur presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d’humitat
i d’altres, no puguin ser objecte de recollida normalitzada de residus urbans, segons el parer dels serveis tècnics municipals.
Article 79. Lliurament i transport de residus industrials a la via pública
El lliurament i transport de residus industrials a la via pública s’ha de fer sempre mitjançant elements de contenció o de
transport tancats de manera que no produeixin abocaments de cap tipus a l’exterior. En cas de produir-se aquests abocaments,
els responsables estan obligats a netejar l’espai ciutadà que s’hagi vist afectat, sense perjudici de la imposició de la sanció que
correspongui ni de les responsabilitats civils a què doni lloc.
Article 80. Compliment de la legislació vigent en la matèria
1. Els productors, els posseïdors i els tercers autoritzats que produeixin, manipulin, emmagatzemin o transportin residus
industrials, queden obligats a complir la legislació vigent i a facilitar a l’Ajuntament les actuacions d’inspecció, vigilància
i control que aquest estimi convenient i a donar tota la informació que els hi sigui requerida sobre els residus esmentats
2. La persona que per raó de la seva activitat pugui produir residus especials i no especials ha de demostrar en l’expedient de
sol·licitud de llicència industrial que el problema del tractament o disposició del rebuig dels residus produïts està resolt en
les condicions que s’assenyalen a la legislació vigent.
3. Es consideren residus especials, no especials i inerts, els definits a l’article 29 de la Llei de residus 6/1993 de 15 de juliol,
modificada per la Llei 15/2003 de 13 de juny.
CAPÍTOL V
DE LES ZONES NATURALS I ELS ESPAIS VERDS
SECCIÓ I
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CONSERVACIÓ I DEFENSA DELS ESPAIS VERDS I LES PLANTACIONS URBANES
Article 81. Obligacions
1. En els projectes d’edificacions particulars, les entrades i sortides de vehicles s’han de preveure en llocs que no afectin
l’arbrat o les plantacions existents a la via pública.
A aquest efecte, en els projectes de les obres s’han d’assenyalar els elements vegetals que hi hagi a la via pública.
2. En els casos en què la norma anterior sigui impossible d’acomplir per raó de les circumstàncies de fet, els elements vegetals
afectats s’han de traslladar, a càrrec de la persona interessada, a un altre lloc.
3. Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió d’algun arbre o plantació, en compensació a l’interès públic pertorbat,
els interessats han d’abonar, en concepte d’indemnització, l’import dels elements vegetals que resultin afectats d’acord amb
la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals.
SECCIÓ II
ÚS DELS PARCS I ELS JARDINS
Article 82. Instal·lacions i manteniments dels jardins de la via pública
És competència municipal la instal·lació i el manteniment d’arbres, jardins i parcs en la via pública, per ornament i benefici i
esbargiment dels seus habitants, sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents en finques particulars.
Article 83. Us diligent dels parcs i jardins públics per part dels ciutadans
1. Els visitants dels jardins i dels parcs de la ciutat han de respectar les plantes i llurs instal·lacions complementàries i evitar
tota mena de desperfectes i brutícies, comportar-se en tot moment i atendre les indicacions de rètols i avisos i les que
puguin formular els vigilants i els guardes.
2. Està especialment prohibit:
a) Passar per sobre dels talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les flors, llevat de les zones de gespa expressament
autoritzades per ser trepitjades.
b) Pujar als arbres.
c) Caçar o matar ocells.
d) Encendre o mantenir foc.
e) Romandre en el parc o jardí després de l’hora de tancament.
f) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys o llençar-los-hi per nadar-hi.
g) Realitzar qualsevol indústria o comerç a l’interior dels parcs i jardins, o bé utilitzar-ne cap porció o element amb finalitats
particulars sense autorització municipal.
SECCIÓ III
PARCS FORESTALS
Article 84. Definició de parc forestal
S’entendrà per parc forestal el qualificat com a tal en el pla general vigent, que queda subjecte a la protecció de l’Ajuntament,
d’acord amb llurs competències, per raó d’interès públic o per llur repoblació forestal.
Article 85. Obligacions dels propietaris
Als parcs forestals, la propietat està obligada a :
a) Desbrossar i netejar el terreny durant el segon trimestre de cada any, com a mesura de prevenció dels incendis segons les
prescripcions establertes en el Decret 64/1995, de 7 de març, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre
prevenció d’incendis forestals.
b) Col·locar cartells d’advertiment del perill d’incendis.
Article 86. Prohibicions
1. Amb independència d’allò que disposen les normes urbanístiques vigents, s’entén prohibida la construcció de barraques,
cabanes, rafals, coberts i obres semblants, amb l’excepció dels que autoritzi expressament l’Ajuntament.
2. En especial està prohibit:
Caçar, tallar o arrencar plantes, branques o fruits sense l’autorització corresponent.
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Extreure molsa, capa vegetal, pedres, sorres o productes anàlegs.
Col·locar anuncis o rètols.
Encendre foc fora dels llocs reservats a aquest efecte i llençar llumins o puntes de cigarretes enceses.
Elevar globus, llançar coets o disparar focs artificials.
Muntar a cavall per camins exclusius de vianants i zones de repoblació forestal. En tot cas, cal atendre les indicacions que
en aquest sentit facin els guardes de la zona.
Llançar brossa i deixalles de tota mena fora dels llocs destinats a aquest efecte.
Exercir qualsevol pràctica ramadera sense la corresponent autorització municipal.
Circular per la muntanya amb vehicles de motor, i practicar-hi l’autocros, el motocròs i el trial.
SECCIÓ IV
ELS ESPAIS VERDS I LES PLANTACIONS PRIVADES
Article 87. Obligacions dels propietaris
1. Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats els mantindran, llurs propietaris, en el
degut estat de neteja i en condicions fitosanitàries adequades, tenint cura, en especial, de llur desbrossament de l’esporga
de l’arbrat. També és responsabilitat del propietari del solar mantenir les tanques fetes amb plantacions d’arbustos, heures,
etc., dins el límit de la finca i la neteja de les fulles i branques que puguin caure a la via pública.
2. En cas de manifesta negligència en la conservació dels espais lliures, l’Ajuntament pot:
a) Imposar sancions dins els límits legals.
b) Procedir a l’execució subsidiària, tot exigint als propietaris totes les despeses que ocasioni.
3. Talar arbres als jardins i a les plantacions privades, llevat de les plantacions d’explotació agrícola, requereix llicència
municipal.
SECCIÓ V
FONTS
Article 88. Fonts públiques
1. Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin emplaçades a les vies públiques de la ciutat, o en el seu terme
municipal, susceptibles d’ús i aprofitament comú.
2. Es prohibeix a les fonts públiques:
a) Arreplegar una quantitat excessiva d’aigua per dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui justificat per tall de
subministrament o similar.
b) Rentar robes fruites i verdures i objectes de qualsevol classe.
c) Rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals, o enterbolir les aigües.
d) Abandonar sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient
e) Beure directament del tub o sortidor, excepte en el cas que les fonts tinguin instal·lació especial.
f) Abeurar cavalleries, bestiar i animals domèstics.
g) Llençar al seu interior qualsevol matèria líquida o sòlida.
CAPÍTOL IV
ÚS DE LA VIA PÚBLICA
SECCIÓ I
ÚS COMÚ
Article 89. Ús de la via pública
L’ús de la via pública, és a dir, els carrers, places, parcs, ponts, camins i obres públiques son d’aprofitament o utilització
general, i l’exercici d’oficis, treballs o activitats comercials i, en general, realitzar qualsevol acte que en limiti o n’exclogui la
utilització pels altres ciutadans, sense perjudici de la normativa continguda als articles següents, respecte a l’ús comú especial
i l’ús privatiu de la via pública, està prohibit.
Article 90. Ús comú especial i privatiu de la via pública a prèvia autorització
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1. L’ús comú especial i l’ús privatiu que no comporti una transformació o modificació del domini públic, queda subjecte a
l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal. Aquestes llicències són revocables per raó d’interès públic.
2. Quan la utilització impliqui la transformació o modificació dels béns afectats per serveis públics, resta subjecte a l’atorgament
de concessió administrativa.
3. La utilització privativa i els aprofitaments especials comporten l’obligació de satisfer les taxes adients.
Article 91. Elements que es puguin fixar o instal·lar en la via pública
Els elements que es puguin fixar o instal·lar a la via pública han d’ajustar-se en cada moment a la normativa vigent i a les
condicions de la llicència i és obligació del titular de la llicència o concessió mantenir-los en perfectes condicions d’ús, neteja
i seguretat, i respectar escrupolosament la resta de mobiliari urbà, els arbres i les plantes existents.
Article 92. Ús comú general
1. Es pot exercir lliurement sense que es requereixi una qualificació específica. La utilització del bé s’ha de fer d’acord amb la
seva naturalesa, els actes d’afectació i les disposicions generals i els preceptes d’aquesta ordenança.
2. A l’efecte de l’apartat anterior, s’entén ús general, sense necessitat de llicència prèvia d’ocupació temporal i sempre que no
sobresurtin de la línia de façana dels edificis:
a) La instal·lació de vitrines.
b) La instal·lació d’aparadors.
3. Malgrat tot, l’òrgan competent pot ordenar la retirada dels elements referits si no respecten la normativa sobre mobiliari
urbà i quan s’origini estacionament públic a les voreres, que produeixi dificultats en el trànsit o impedeixi l’ús normal de
la via pública.
La instal·lació de màquines expenedores de qualsevol tipus o instal·lacions comercials que s’hagin d’utilitzar des de la via
pública, aquestes quedaran sotmeses a la llicència corresponent i a la taxa que es reguli a l’ordenança fiscal.
Article 93. Prohibicions
1. Està prohibida la venda no sedentària o activitat comercial realitzada fora d’un establiment de forma habitual, ocasional, periòdica
o continuada. Només pot exercir-se, amb llicència municipal prèvia, en els llocs i en les dates prefixades per l’Ajuntament.
Aquestes llicències estan subjectes a la normativa específica aplicable i, la seva valides, al termini pel qual és atorgada.
2. Queda prohibida l’activitat de la venda ambulant sense llicència dins el terme municipal de Pont de Molins, així com la
venda de vehicles a la via pública. En el cas que es produeixi aquesta activitat, l’autoritat competent podrà decomissar els
productes a la venda sense perjudici de les sancions corresponents.
SECCIÓ II
TAULES I CADIRES
Article 94. Col·locació a la via pública
1. La instal·lació als espais públics de cadires o altres elements de mobiliari destinat a l’ús públic és una activitat reservada a
l’Ajuntament, que podrà ser encarregada a particulars, mitjançant permís administratiu i pagament de la corresponent taxa
regulada en l’ordenança fiscal corresponent.
2. La col·locació a la via pública de taules i cadires i baguls frigorífics amb finalitats lucratives es pot autoritzar en els casos
següents:
a) Espais longitudinals:
On predomini la funció de pas sobre la funció d’estada, voreres, carrers de vianants, etc.. En aquest cas, s’han de complir
els requisits següents:
• L’amplada mínima de la vorera a utilitzar parcialment ha de ser de tres metres.
• L’amplada màxima de la franja que poden ocupar les taules i les cadires no ha de superar, en cap cas, la meitat de
l’amplada útil de la vorera, sense escocells i altres elements del mobiliari urbà, tret de si la vorera té una amplada
superior als quatre metres. En aquest cas, s’ha de deixar un pas lliure a la vorera de dos metres, a part dels escocells
o altres elements urbans.
• Les cadires i les taules s’han de disposar de manera que no impedeixin o dificultin, en cap moment, l’accés a les
finques confrontats, als passos de vianants i a la fluïdesa del trànsit de vianants.
• La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires ha de ser la de la façana de l’establiment sol·licitant.
Malgrat això, es pot concedir, amb caràcter excepcional, una longitud major quan l’Ajuntament consideri que no
ocasiona dificultats a les àrees confrontants.
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b) Espais centrals:
a) Són els espais on predomina la funció d’estada i trobada sobre la de pas (places, etc.). En aquest cas, l’autorització,
que és excepcional, està supeditada a respectar les zones enjardinades i la zona de joc i descans existents, i ha de
permetre, a més, l’estada i trobada i la fluïdesa del trànsit dels vianants.
b) El titular de la llicència ha de assenyalar de la manera que l’Ajuntament estableixi les cantonades del perímetre dins
dels quals ha de col·locar-se els vetlladors, llevat dels casos en què, per raons estètiques, s’exclogui aquesta mesura.
c) Les llicències per a la col·locació de taules i cadires a la via pública poden tenir una durada de dies, de temporada
d’estiu i anual.
d) Quan així es determini en la llicència d’ocupació, s’han de col·locar elements estructurals adients per delimitar la
zona ocupada de la via pública.
e) En tot cas, és obligatòria la neteja diària de l’espai ocupat i la instal·lació de papereres necessàries.
f) L’horari permès per a la instal·lació de taules i cadires a la via pública es determina en la llicència i s’establirà d’acord
amb l’informe tècnic que emetin els serveis municipals, que valoraran l’especificitat de cada lloc concret.
SECCIÓ III
OBRES
Article 95. Obligacions en l’ús de via pública derivat d’obres
1. És obligatòria la instal·lació de tanques en totes les construccions d’edificis, obres exteriors i enderrocs i, també, quan s’ocupi
la via pública amb materials destinats a l’execució d’obres interiors. Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies
impedeixin instal·lar tanques, s’han de substituir per ponts volats o bastides.
En cap cas, l’espai lliure de vorera no pot ser inferior a 0,80 metres. En els casos que això no sigui possible, s’ha de facilitar
el pas mitjançant taulons i passarel·les, degudament protegits i senyalitzats, per permetre el pas de vianants. S’han de tapar
provisionalment els sots, si cal.
2. A les construccions i obres a què es refereix l’apartat anterior, també és obligatori instal·lar tubs de càrrega i descàrrega de
materials i productes d’enderrocs i les mesures adequades que permetin evitar danys a persones o coses, o que no dificultin
o agreugin la circulació o l’ús normal de la via pública. En tot cas, la tanca o element protector de l’obra ha de tenir l’alçada
suficient per impedir que caiguin materials o enderrocs a la vorera i la calçada.
3. Tota tanca de protecció ha de mostrar el rètol indicatiu de la llicència municipal, les dates d’inici de l’obra i d’acabament
de la llicència de l’obra i l’horari de treball. Les tanques no poden ocupar una superfície de via pública superior a
l’autoritzada. En cas d’infracció, sense perjudici de les sancions procedents, l’Ajuntament ha d’obligar al contractista de
l’obra a enderrocar la tanca i a construir-ne una altra dintre dels límits autoritzats. En el cas que no ho faci, ho portaran a
terme els serveis municipals a càrrec del contractista.
4. Quan es duguin a terme obres de molta durada en què s’efectuï extracció o amuntegament de materials que excedeixin d’1
m3 de volum, els titulars d’aquests hauran d’instal·lar tanques protectores per evitar accidents.
5. Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquin expressament, no autoritzen a ocupar la via pública amb bastides,
maquinària de construcció, ni cap altre element relacionat amb l’obra. Per ocupar-la amb aquests elements especificats
caldrà obtenir prèviament llicència de l’alcaldia, que l’atorgarà només si és imprescindible per poder executar l’obra.
El sol·licitant de la llicència ha de comunicar el lloc de l’emplaçament i el format de les tanques, dels tubs de càrrega i
descàrrega i d’altres elements de construcció que requereixin ocupació de la via pública.
La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en cada supòsit s’hagin d’adoptar, així com la
durada màxima de l’ocupació i tota la resta de condicions d’ocupació que el consistori consideri necessàries.
6. Els titulars de la llicència d’aquesta naturalesa hauran de senyalitzar i protegir amb les oportunes tanques tots els elements
que constitueixin l’ocupació. Durant la nit, estaran senyalitzats amb llums vermells.
7. El propietari de les obres o edificacions és responsable subsidiari de les obligacions establertes en aquest article.
SECCIÓ IV
GUALS I RESERVES D’APARCAMENT
Article 96. Definició de gual
1. Gual d’accés de vehicles és tota modificació de l’estructura de la vorada i de la vorera, dins l’àmbit de la via pública que
faciliti l’accés de vehicles a les finques. L’accés dels vehicles constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i està
sotmès a llicència municipal, d’acord amb les determinacions d’aquesta ordenança.
2. El local o recinte ha de reunir les condicions següents:
• Que necessiti entrada i sortida de vehicles.
• Que disposi, si escau, del corresponent permís d’activitat o obertura o, si no n’hi ha, que se’n justifiqui la tramitació.
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• Que justifiqui que en el seu interior hi ha superfície destinada a l’aparcament, càrrega o descàrrega.
3. Si escau, les característiques de forma i material utilitzables en la construcció dels guals es fixen en la llicència atorgada, en
el permís d’obres o en el projecte d’urbanització corresponent.
4. El titular de llicència de gual pot ser una persona física, jurídica o bé comunitats de propietaris, que tinguin la titularitat per
a l’ús del local, i s’està obligat a:
a) Fer el manteniment del paviment de la vorera, la vorada i la senyalització.
b) No realitzar canvis en les característiques físiques o d’utilització del gual i del local sense autorització municipal
prèvia.
c) Pagar les taxes i tributs derivats d’aquesta llicència i establerts en les ordenances fiscals.
5. La construcció del gual no pot comportar la modificació de la situació d’elements de l’arbrat públic i/o mobiliari urbà. En
cas contrari, les possibles modificacions es realitzaran de conformitat amb la proposta que en el seu informe elaborin els
serveis tècnics municipals i el titular haurà de satisfer totes les despeses corresponents. És obligació i responsabilitat del
titular de la llicència mantenir i conservar tots els elements constructius que comporti el gual.
6. És obligatori senyalitzar l’accés visible des de la calçada amb la col·locació d’un senyal normalitzat que subministra
l’Ajuntament previ pagament de la taxa corresponent. Si s’extravia o es sostreu el senyal normalitzat, el titular podrà
adquirir-ne un de nou prèvia presentació de la denúncia corresponent i pagament de la taxa corresponent.
7. Quan el titular sol·liciti la baixa de la llicència, haurà de treure la senyalització i reposar la vorada, si es va modificar, al
seu estat original. Aquestes modificacions les podrà realitzar subsidiàriament l’Ajuntament amb càrrec al titular de les
despeses ocasionades.
Article 97. Zones de càrrega i descàrrega
1. Les llicències per zones de càrrega i descàrrega s’atorguen en funció de les ja existents a la zona o polígon on s’efectuï o es
pretengui dur a terme l’aprofitament especial de la via pública i, així mateix, el parc mòbil del sector, després de l’informe
previ dels serveis tècnics municipals sobre la viabilitat de la sol·licitud. La llicència es concedeix després de la concurrència
prèvia dels condicionants esmentats, en aquells carrers, places o llocs en general que no estiguin en zona de vianants o
similar, és a dir, on estigui permesa la circulació de vehicles i es pugui aparcar a la via pública.
2. És obligatòria la senyalització de la zona de càrrega i descàrrega des de la calçada amb la col·locació del senyal normalitzat
per l’Ajuntament.
3. Es podran atorgar llicències per a zones de càrrega i descàrrega, exclusives per a determinats tipus d’establiments o
empreses, atenent les característiques especials de l’activitat que desenvolupen, d’acord amb el detall que s’estableixi a les
ordenances fiscals vigents, i previ pagament de la taxa corresponent per a l’estacionament de vehicles a les vies públiques.
Article 98. Vehicles de minusvàlids
Sense perjudici de les zones reservades per a l’estacionament de vehicles de minusvàlids, es poden autoritzar reserves de
zones exclusives per a les persones que utilitzin cadires de rodes o tinguin una especial dificultat per a desplaçar-se.
SECCIÓ V
QUIOSCOS I ALTRES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA
Article 99. Paràmetres a seguir per a la instal·lació de quioscos i altres aparells
1. Els quioscos i d’altres aparells emplaçats a la via pública han de subjectar-se, si escau, a les normes establertes en el plec de
condicions, l’acord de concessió o la llicència d’ocupació temporal de la via pública.
2. Els quioscos i d’altres aparells han de constituir ocasió o motiu de contribució al servei públic i l’ornamentació ciutadana,
mitjançant la dignitat especial que han de revestir en llur presentació i materials constructius, en la lluminositat o en la
prestació d’utilitats general o bé per les instal·lacions addicionals que continguin.
3. En cap cas, la instal·lació del quiosc pot servir d’excusa per ampliar el perímetre de l’ús concedit mitjançant la col·locació
de caixes, cavallets o altres sustentables per a l’exhibició de productes. En cas d’incompliment, a més de la corresponent
sanció, els serveis municipals retiraran els esmentats elements a càrrec del concessionari o titular de la llicència d’ocupació
de la via pública.
4. El cessament de l’aprofitament de la via pública, sigui quina sigui la causa que el motiva, obliga els titulars a presentar a l’
Ajuntament de Pont de Molins, abans que acabi el termini permès, l’oportuna declaració de baixa.
5. Qualsevol cessió, arrendament o traspàs del quiosc o establiment, tant inter vivos com per mortis causa, entre família o
sense cap tipus de parentiu, cal que compti amb el coneixement i la conformitat de l’Ajuntament, a fi que el nou propietari,
el qual ha de reunir les condicions exigides per tal de ser titular de la concessió o de llicència d’ocupació de la via pública,
n’obtingui la necessària autorització.
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Altrament s’entén que el nou beneficiari n’efectua l’aprofitament sense la preceptiva llicència municipal o títol amb les
conseqüències adients, ja que es considera que l’anterior propietari ha renunciat tàcitament al dret que l’assistia.
Article 100. Tipologia de quioscos
1. Els quioscos emplaçats a la via pública poden ser de gelats, de publicacions, de plantes, de cupons de l’ONCE, de material
pirotècnic o de qualsevol altre tipus que l’Ajuntament acordi.
2. Els quioscos de gelats estan destinats a servir al públic begudes d’ús normal al mercat, gelats i comestibles envasats que no
requereixen condimentació prèvia immediata. Han de complir els requisits de caràcter higienicosanitari i de consum que
dicti l’autoritat municipal.
3. Els quioscos de publicacions tenen com a fi la venda de revistes i diaris nacionals i estrangers i, excepcionalment, de llibres,
vídeos, DVD i llaminadures i galindaines. Es poden classificar en diferents categories segons els llocs d’instal·lació i la
classe o tipus de publicacions que constitueixi el seu fi, a l’efecte de fixar el corresponent cànon de concessió o preu públic
per ocupació de la via pública.
4. Els membres de l’Organització Nacional de Cecs poden exercir la seva activitat a la via pública en el nombre i la forma que
es determini, però, l’Ajuntament, d’acord amb la Delegació Provincial de l’Organització, pot assenyalar la distribució dels
llocs i obligar a la venda de cupons en cabines reglamentàries.
Article 101. Pluralitat de sol·licituds
En el cas que hi hagi diversos sol·licitants de la mateixa ocupació de la via pública, es resol tenint en compte els principis
d’objectivitat, publicitat i concurrència, i els altres mèrits o requisits que es recullin als plecs de condicions o bases de la
convocatòria.
Article 102. Horari d’activitat
L’horari permès per a les activitats i ocupacions de la via pública detallades en aquest capítol es determinarà en la llicència,
i s’establirà d’acord amb l’informe tècnic que emetin els serveis municipals que valoraran l’especificitat de cada lloc concret.
Article 103. Altres reserves
1. Amb motiu de fires, festes tradicionals i altres esdeveniments de relleu, es pot autoritzar als propietaris o titulars
d’establiments, sempre que tinguin l’informe favorable dels serveis municipals, perquè utilitzin l’arbrat i les instal·lacions
de l’enllumenat públic per sostenir ornaments elèctrics, sota les condicions següents:
a) No es poden tallar branques ni clavar claus als arbres.
b) Els elements sostenidors han d’anar damunt de fusta o suro de prou amplada, recolzats a l’arbre mitjançant un cos tou
(goma, cautxú o lona de prou gruix). Els lligams s’han de fer sobre aquest mateix cos tou.
c) Els cables han d’anar a l’alçada mínima de 5 metres.
d) Les instal·lacions i els ornaments s’han de col·locar de manera que no dificultin o impedeixin la vista dels habitatges
pròxims.
e) Acabada la utilització, s’han de tallar els lligams que s’hagin fet i retirar els materials emprats amb càrrec a les persones
responsables de la sol·licitud.
2. El rodatge de pel·lícules a la via pública i, concretament, en jardins i parcs municipals, s’ha de realitzar als llocs i en horari
que determini la llicència i, en tot cas, d’una forma que no produeixi entrebancs al trànsit urbà.
CAPÍTOL VII
TINENÇA D’ANIMALS EN LA VIA PÚBLICA
SECCIÓ I
NORMATIVA REGULADORA I DEFINICIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS
Article 104. Normativa reguladora
La tinença d’animals dins el terme municipal de Pont de Molins està regulada per l’Ordenança municipal de tinença d’animals
domèstics que fa esment de la tinença dins de la propietat privada com en via pública, complint amb la llei 10/1999 de 30 de
juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i la llei 3/1988 de 4 de juny de protecció dels animals.
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Article 105. Animals domèstics
Són animals domèstics de companyia els que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb l’home.
Resten exclosos de la regulació d’aquesta ordenança els animals que es crien per a la producció de carn, pell o algun altre
producte útil per a l’home, que es regulen per altres reglamentacions. També queden exclosos els animals d’experimentació.
SECCIÓ II
PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS
Article 106. Presència d’animals a la via pública
La presència d’animals a la via pública:
1. A les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la identificació censal.
2. Els animals, la perillositat dels quals sigui raonablement previsible per a la seva naturalesa o característiques, estiguin o no
catalogats com a animals perillosos per la legislació vigent, hauran de circular, a més, amb morrió.
L’ús de morrió queda determinat per la vigent legislació i també podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes circumstàncies.
3. Els propietaris de gossos han d’adoptar les mesures necessàries perquè no embrutin amb deposicions fecals les voravies,
zones de vianants, parcs i, en general, qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris de gossos són responsables
de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de plàstic o paper i dipositar-lo en les papereres o contenidors
d’escombraries.
4. Queda prohibida la presència d’animals domèstics en parcs infantils i zones de jocs.
5. Queda prohibit alimentar els animals a la via pública.
6. En cas que es produeixi infracció dels apartats anteriors, els agents de l’autoritat municipal podran requerir al propietari
o la persona que condueixi el gos perquè retiri les deposicions de l’animal. En cas de no ser atesos en el seu requeriment,
podran imposar la denúncia pertinent.
Article 107. Presència d’animals en establiment
Presència d’animals en establiments:
1. Queda prohibida l’entrada de gossos de tota mena a locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o
manipulació d’animals i/o begudes.
2. Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries o similars, poden
prohibir l’entrada i permanència de gossos en aquests establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s’exigirà
que tinguin el morrió posat i que vagin subjectes per corretges o cadena.
3. Queda prohibida la circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques.
4. Aquestes limitacions i prohibicions no són aplicables als gossos pigall dels invidents.
CAPÍTOL VIII
MEDI AMBIENT
SECCIÓ I
NORMES GENERALS
Article 108. Deures
1. Amb caràcter general, és prohibida qualsevol activitat que ocasioni un deteriorament o perjudici al medi ambient del
municipi. Totes i tots els habitants de Pont de Molins estan obligats a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir
el deteriorament de la ciutat.
2. La brutícia i el deteriorament produït com a conseqüència d’una pràctica comuna, especial o privada, serà responsabilitat
de les persones titulars d’aquest ús.
3. Les persones titulars de béns immobles seran responsables del manteniment, decor, neteja i ornament de les seves façanes.
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SECCIÓ II
CONTAMINACIÓ VISUAL
Article 109. Normes generals
1. Està totalment prohibit de realitzar qualsevol tipus de pintada o grafits, així com la col·locació de pasquins, cartells o
pancartes, a les instal·lacions, objectes, materials o espais d’us comú, així com els arbres i plantes de les places, jardins i vies
públiques en general, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
2. Quan el grafit o pintada es realitzi en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de manera permanent en la via pública serà
necessària també l’autorització expressa de l’Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat.
3. Si amb motiu d’una activitat lúdica o esportiva autoritzada, es produeix un deslluïment per pintada a qualsevol lloc de la
via pública, les persones responsables quedaran obligades a restablir l’estat original del bé en concret.
4. En cap cas, es podran realitzar pintades o grafits sobre monuments, edificis públics de catalogació especial o mobiliari urbà.
En qualsevol d’aquests casos, es considerarà la infracció com a molt greu.
5. Queda totalment prohibida la col·locació de pancartes o de cartells, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda en
suports públics o privats, llevat d’aquells llocs expressament autoritzats o habilitats a aquest efecte per l’Ajuntament.
SECCIÓ III
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Article 110. Definició
Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes substàncies o formes d’energia a l’atmosfera a nivells
més elevats dels normals, suficients per produir una acció nociva a la salut de les persones, en els recursos biològics o
ecosistemes o en els béns materials.
Article 111. Emissions contaminants
1. Tota activitat comercial o industrial que es desenvolupi en el terme municipal de Pont de Molins està sotmesa a la normativa
vigent pel que fa a les emissions contaminants de l’atmosfera.
2. És totalment prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els límits contaminants establerts per la
normativa vigent o que produeixi efectes nocius a la salut de les persones.
3. L’autoritat municipal a través dels seus agents, promourà les actuacions necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica.
4. Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor seran responsables de les seves emissions contaminants, dins
els límits que indiquen les normes a aquest efecte, i queda totalment prohibit ultrapassar aquests límits establerts.
5. Està terminantment prohibit d’encendre fogueres, amb qualsevol finalitat, dins el terme municipal de Pont de Molins, a
menys que posseeixi una autorització expressa de l’Ajuntament.
6. Es prohibeix, de forma general, qualsevol acció o omissió que generi l’emissió d’olors molestes, nocives i perjudicials per
a les persones.
Les persones responsables de la producció d’aquests olors, sense perjudici de la sanció que es derivi del fet, està obligada
a realitzar les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar.
SECCIÓ IV
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Article 112. Normes generals
1. Té la consideració de contaminació acústica les emissions sonores que ultrapassin els límits establerts a les normes
reguladores amb aquesta finalitat, en concret a l’Ordenança reguladora de soroll i vibracions.
2. Totes les ciutadanes i ciutadans tenen l’obligació de respectar el descans de les veïnes i dels veïns i d’evitar la producció de
sorolls que alterin la normal convivència.
3. Està prohibit de realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre dels límits establerts, de
manera específica, per a cada cas concret.
També està prohibit, emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 21 hores i les 8 hores de
dilluns a divendres i entre les 21 hores i les 9 hores en dissabtes i diumenges, excepte que provingui d’activitats populars
o festives autoritzades.
4. En els casos de difícil o impossible mesurament instrumental, es seguirà el criteri dels agents de l’autoritat i els usos de la
correcta convivència social.
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CAPÍTOL IX
INFRACCIONS I SANCIONS
PROCEDIMENT SANCIONADOR
SECCIÓ I
RÈGIM SANCIONADOR
Article 113. Infraccions
Constitueix infracció administrativa l’incompliment de les disposicions d’aquesta ordenança, i la vulneració de les prohibicions
que s’estableixin. Les infraccions d’aquesta ordenança es qualificaran en molt greus, greus o lleus.
Article 114. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador aplicable a aquesta ordenança serà el que estableix la llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú; el Reial Decret 1398/1993 de 4 d’agost
pel que s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora i el Decret 278/1993 de 9 de
novembre sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.
2. Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança seran sancionades per l’alcalde, o bé per altres òrgans de l’Ajuntament,
l’exercici de les quals hagi estat confiada per delegació.
3. A més de la imposició de la sanció corresponent, l’Ajuntament ha d’adoptar les mesures escaients per a la restauració de
la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit, amb l’execució subsidiària, si cal, de les obres o activitats a càrrec de
l’infractor.
Article 115. Infraccions lleus
1. Es consideraran generalment com a lleus les infraccions següents:
a) No respectar el dret d’altres a gaudir dels béns públics.
b) No respectar les normes de comportament a la via pública
c) No fer un bon ús dels bens públics.
d) Alterar l’ordre i la tranquil·litat amb escàndols, batusses i aldarulls.
e) Pujar a sobre dels elements estructurals.
f) Tota mena de venda ambulant sense la corresponent autorització.
g) Tenir bruta la vorera.
h) Vessar o abocar aigües residuals a la via pública.
i) El mal ús de les fonts públiques.
j) Accedir a les instal·lacions públiques amb animals de companyia.
k) Totes aquelles conductes que suposin l’incompliment de les disposicions contingudes en la present Ordenança i què els
articles següents no tipifiquen com a infraccions greus o molt greus.
2.- Específicament es consideraran com a lleus:
- Infraccions lleus en matèria de neteja i manteniment d’edificis i de la via pública i la utilització d’aquesta via pública:
a) Ocupar una superfície de via pública superior a l’autoritzada.
b) No mantenir net l’espai ocupat de la via pública.
c) No recollir els elements amb què es realitzi l’ocupació de la via pública després del tancament de l’establiment.
d) Enganxar adhesius o similars en elements estructurals.
e) Rentar vehicles i maquinària a la via pública, canviar olis o efectuar-hi reparacions.
f) Distribuir propaganda, enganxar cartells o pancartes en llocs no autoritzats o sense autorització municipal, instal·lar
suports de revistes publicitàries.
g) Instal·lar en llocs visibles des de la via pública dipòsits, parallamps, antenes de televisió, aparells d’aire condicionat,
comptadors de companyies de serveis i qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles.
h) Posar elements penjants a la via pública sense permís municipal, penjar-los a una alçada inferior als 5 metres o no
retirar-los en el termini autoritzat.
i) No protegir obres a la via pública amb tanques, realitzar operacions d’obra o dipositar materials o residus fora de la
zona delimitada per a les obres esmentades.
j) No habilitar el pas suficient per als vianants a l’entorn de l’obra o de l’ocupació de via pública que es dugui a terme
per motiu d’obres.
k) No consentir la col·locació o instal·lació a la façana de l’edifici de qualsevol tipus de servei administratiu, punts de
llum o altres instal·lacions necessàries per al funcionament del servei públic d’enllumenat.
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l) Ocasionar brutícia a la via pública amb qualsevol tipus d’activitat.
m)Qualsevol utilització especial o privativa de la via pública sense la llicència o concessió municipal.
n) Incomplir les condicions de les llicències d’ocupació de la via pública o d’ús privatiu de la via pública.
o) Realitzar l’activitat de venda ambulant sense llicència municipal així com la venda de vehicles a la via pública.
p) Transportar formigó amb vehicle formigonera sense el dispositiu de tancament preceptiu que impedeixi l’abocament
de formigó a la via pública.
- Infraccions lleus en matèria de recollida i transport de residus urbans i gestió de runes.
a) Llençar o abandonar, per part de particulars, objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs autoritzats o no dipositarles en el contenidor adequat de recollida selectiva.
b) Lliurar escombraries o residus sense complir les directrius establertes a l’ordenança i manipular o seleccionar materials
residuals dipositats a la via pública o dins els contenidors.
c) Moure o maltractar els contenidors o estacionar-s’hi al seu davant.
d) Instal·lar contenidors o sacs d’obres sense disposar de llicències o no utilitzar-los segons el que disposa aquesta
ordenança.
e) La incineració domèstica d’escombraries o residus sòlids sense autorització.
f) Abandonar vehicles, residus o deixalles de qualsevol mena no especials i la constitució de dipòsits de residus no
legalitzats.
- Infraccions lleus en matèria de conservació de l’arbrat, zones naturals i espais verds.
a) Malmetre les plantes i flors dels parcs i jardins o pujar als arbres.
b) Extreure molsa, capa vegetal, pedres, sorres o productes anàlegs dels parcs, jardins o zones forestals.
c) Encendre o mantenir foc als parcs i jardins del municipi i en els parcs forestals, sense autorització o en períodes
establerts de prohibició
d) Caçar o matar qualsevol animal als parcs i jardins del municipi i en boscos, amb l’excepció de les zones autoritzades
del municipi en aquells períodes en que la caça està autoritzada.
e) Elevar globus, encendre coets o disparar focs artificials de qualsevol mena en parcs i jardins, boscos o parcs forestals.
- Infraccions lleus en matèria de inspecció i ordre públic.
• No respectar els horaris establerts per a la realització de les activitats regulades per aquesta ordenança.
• No col·locar en lloc visible el rètol identificador de la llicència d’obra
• Romandre en els parcs fora de l’horari d’obertura.
• Regar les plantes o efectuar vessaments o degotalls d’aigua a la via pública.
• Penjar testos o jardineres fora de la línia de façana.
• Llençar deixalles des dels balcons o finestres dels habitatges.
• No facilitar les tasques d’inspecció o la informació sol·licitada per l’Ajuntament.
• Insultar, injuriar o calumniar les autoritats municipals o llurs agents en l’exercici del seu càrrec.
• Incomplir les indicacions que determini l’autoritat municipal.
Article 116. Infraccions greus
Són infraccions greus :
a) Fer focs i activitats pirotècniques sense el permís preceptiu.
b) La insolidaritat amb altres persones.
c) Danyar o maltractar l’arbrat, jardins i via pública en general.
d) Embrutar i deslluir els edificis públics o privats.
e) L’accés de vehicles a motor als parcs públics.
f) Fer un ús comú especial de les vies públiques, sense llicència.
g) Fer obres o neteges de façanes sense llicència.
h) No tancar ni posar els elements de protecció en les obres que donen a la via pública.
i) Obviar les condicions de les llicències d’ocupació de la via pública.
j) L’ús privatiu dels espais públics sense permís.
k) Fer treballs sense autorització que modifiquin la via pública o el mobiliari urbà.
l) Col·locar cartells o adhesius en suports públics o privats no habilitats.
m)No respectar el descans dels veïns.
n) Abocar aigües residuals als escocells dels arbres o a la via pública.
o) Col·locar contenidors i sacs de runes sense permís municipal.
p) Alterar l’ordre públic i el descans veïnal.
q) La comissió reiterada d’una infracció lleu es considerarà greu.
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Article 117. Infraccions molt greus
Son infraccions molt greus :
a) Portar o fer ús de qualsevol tipus d’armes.
b) El consum de drogues a la via i als espais públics.
c) Qualsevol tipus d’explotació dels nens.
d) Abocar al clavegueram productes sòlids, corrosius o perillosos.
e) Realitzar grafits i col·locar propaganda en monuments o edificis de catalogació especial.
f) Contaminar l’atmosfera amb nivells més elevats dels permesos.
g) Encendre focs sense autorització expressa de l’Ajuntament.
h) Reincidir en infraccions greus.
i) Abandonar residus industrials o especials a la via pública o a llocs no autoritzats.
Article 118. Graduació de les sancions
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els elements següents:
l) La reiteració d’infraccions del mateix tipus.
m)La transcendència social dels fets i la naturalesa del perjudici ocasional.
n) La intencionalitat o temeritat de la persona infractora.
Article 119. Quadre de sancions
Les sancions que s’imposaran a les persones infractores seran les següents:
1. Per infraccions catalogades com a lleus, multes de fins a 45 €
2. Per infraccions catalogades com a greus, multes compreses d’entre 45,01 € i 90 €
3. Per infraccions catalogades com a molt greus, multes entre 90,01 i 150 €.
Com a sanció accessòria, es retirarà la llicència municipal, quan com a conseqüència de l’exercici del dret autoritzat es produís
una infracció molt greu.
Article 120. Responsabilitats
Les persones següents seran considerades responsables directes de les infraccions d’aquesta ordenança.
1. Els autors materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat, o que concorri
en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, o aquelles persones
que posseeixin la custòdia legal.
2. Les persones titulars o propietàries dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció, d’acord amb allò que s’estableixi
amb la legislació vigent.
3. En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries, d’acord amb el que estableix el codi civil.
4. Les persones titulars de les llicències, quan amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les
infraccions especificades en aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Ordenança entrarà en vigor una vegada publicada íntegrament el seu text i transcorregut el termini assenyalat a
l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.”
Pont de Molins, 9 d’octubre de 2013
Josep Fuentes Jiménez
Alcalde
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