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DISPOSICIONS GENERALS
 
 
 
Introducció
 
 
1. Aquesta ordenança és dictada en virtut del títol de competències específic, de l'article 5 del 
Reglamento de servicios de las corporaciones locales, per intervenir en l'activitat dels administrats 
mitjançant ordenances, reglaments i bans de Policia i bon govern. 
 
A més, la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d'abril, i la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, atribueixen les potestats normativa i sancionadora al municipi, amb 
caràcter general, als articles 4 i 8, respectivament. 
 
Les lleis orgàniques 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat i 1/1992, de 21 de 
febrer, de protecció de la seguretat vilatana, així com la Llei 2/1985, de 21 de gener, de protecció 
civil, 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics, i 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, constitueixen el 
marc específic habilitat per a l'actuació municipal en l'àmbit de la via pública i de la convivència 
vilatana, sense perjudici d'aquelles normes de rang i àmbit diversos que també afecten aquesta 
matèria de forma especial. 
 
Pel que respecta a la utilització de la via pública, aquesta ordenança és el desplegament i 
l'adaptació a la població de Molins de Rei dels preceptes establerts al Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 
L'ordenança present s´adapta totalment a les estipulacions de la Llei 30/1992, de 27 de novembre, 
reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, 
així com als reglaments que desenvolupen aquesta llei. 
 
 
2. La vila ha de ser un marc natural de convivència i d'iniciativa social. 
 
El terme municipal de la vila de Molins de Rei s'identifica amb l'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta 
ordenança. 
 
 
3. La normativa present té com a objecte la regulació de les relacions que haurien de presidir els 
comportaments de les persones individuals i els col·lectius,  per garantir el millor exercici de la lliure 
iniciativa i de la convivència en aquells aspectes referits específicament a la vida de la vila, sense 
perjudici del que està tipificat a les lleis de l'Estat i de la comunitat autònoma, que és competència 
de les jurisdiccions corresponents. 
 
 
4. L'Ajuntament impulsarà i donarà suport a les iniciatives vilatanes destinades a promoure actituds 
de respecte a la dignitat humana. En particular, aquelles que proposin com a objectius assolibles la 
superació de la marginació social o econòmica de determinades persones o col·lectius. 
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TÍTOL I   DRETS I DEURES DELS VEÏNS 
 
 
 
Article 1 - Drets dels veïns
 
1. Es reconeixen a tots els veïns del terme municipal els drets regulats en aquesta ordenança, 
sense perjudici de qualsevol altre que es determini en la legislació vigent en aquesta  matèria. 
 
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 i, si s’escau, quan 

la col·laboració voluntària sigui demanada per l'Ajuntament. 
 
 c) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics municipals, quan la 

competència sigui municipal i de caràcter obligatori. 
 
 d) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i accedir-ne als 

aprofitaments col·lectius. 
 
 e) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament o per iniciativa veïnal, 

d'acord amb el que es preveu en la legislació reguladora. 
 
 f) Exercir el dret de petició davant les autoritats locals, mitjançant la sol·licitud d'adopció 

d'actes o acords en matèria de llur competència. 
 
 g) Adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer petició d'aclariments o 

actuacions municipals. La petició serà cursada per escrit i serà contestada en els terminis 
previstos per la legislació de procediment administratiu. 

 
 En el cas que la sol·licitud faci referència a qüestions de competència d'altres 

administracions o òrgans diferents, el destinatari de la petició la dirigirà a qui correspongui i 
ho comunicarà al sol·licitant. 

 
 h) Formular a les autoritats o òrgans de l'Ajuntament propostes d'actuació relatives a 

competències municipals o d'interès social. 
 
 i) Ésser rebuts en audiència, amb petició prèvia, per les autoritats municipals. 
 
 j) Assistir a les sessions del Ple municipal i formular precs i preguntes, per tal que siguin 

debatuts i contestats. 
 
 Els precs i preguntes, si s'han de debatre en la sessió plenària, hauran d'adreçar-se 

necessàriament per escrit a l'alcalde, amb un mínim de 48 hores d'antelació a l'inici de la 
sessió. Correspondrà a l'alcalde decidir sobre la conveniència de la tramitació. 

 
 També es podran dirigir precs i preguntes verbalment, un cop finalitzada la sessió. 

Correspondrà a l'alcalde decidir sobre la manera més adient de donar-hi la resposta. 
 
 k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les activitats municipals 

a través dels punts d'atenció al vilatà, el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i altres mitjans de 
difusió municipals. 

 
 l) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments en els quals 

tinguin la condició d'interessats i obtenir còpies dels documents continguts. 
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 m) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació sota la responsabilitat 
dels quals es tramiten els expedients. 

 
 n) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin i que aportin juntament amb els 

originals. 
 
 o) Poder utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma, d'acord amb 

el que preveu la legislació reguladora. 
 
 p) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al 

tràmit d'audiència, els quals hauran d'ésser tinguts en compte per l'òrgan competent a 
l'hora de redactar la proposta de resolució. 

 
 q) No presentar documents no exigits per les normes aplicables, o que ja es trobin en 

poder de l'Ajuntament. 
 
 
 r) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que les disposicions 

vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les sol·licituds que es proposin 
presentar. 

 
 s) 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. 
 
 t) Facilitar l’accés als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes previstos en la 

Constitució, en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú i d'altra legislació que sigui d'aplicació. 

 
 u) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de l'Administració, d'acord 

amb la legislació reguladora. 
 
 v) D´altres que es determinin legalment. 
 
 
Article 2 - Canalització dels drets
 
Tots els drets esmentats en l'article anterior que es refereixin a qualsevol tipus de petició es podran 
canalitzar, entre d'altres mitjans, a través de l'Oficina d'Informació Municipal. 
 
 
Article 3 - Deures dels veïns
 
Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns en el municipi, tenen els 
deures següents: 
 
 a) Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans dictats per 

l'Alcaldia. (MG) 
 
 b) 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. (G) 

 
 c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques que els 

sol·licitin. (G) 
 
 d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal quan siguin requerits per disposició legal, 

amb indicació del motiu de la citació. (G) 
 
 e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, d'acord amb 

allò que es preveu en la normativa reguladora. (G) 
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 f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns -immobles, 

vehicles... i/o establiments comercials i industrials- per tal de reflectir-les en els padrons 
respectius. (G) 

 
 g) Facilitar a l'Administració l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes d'investigació, 

en els casos previstos per la Llei. (MG) 
 
 h) Proporcionar a l'Administració actuant les dades que conegudes que permetin identificar 

altres interessats que no hagin comparegut en un procediment. (G) 
 
 i) Identificar-se documentalment mitjançant DNI o document públic anàleg. (G) 
 
 j) D´altres que es determinin legalment. 
 
 
Article 4 - 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, i de manera especial, la 
d'aquells que pels seus coneixements o aptituds puguin ser de més utilitat per a la comunitat. (MG) 
 
 
Article 5  - Defensa dels consumidors i usuaris
 
Correspon a l'Ajuntament promoure i desenvolupar la protecció i defensa dels consumidors i 
usuaris, en el marc de les seves competències i d'acord amb la legislació europea, estatal i 
autonòmica vigent. 
 
 
Article 6 - Oficina d'Informació al Consumidor
 
1. Les funcions en matèria de protecció i defensa dels consumidors i usuaris han de ser exercides 
per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). 
 
2. Els consumidors i usuaris es podran adreçar a aquesta oficina per: 
 
 a) Demanar informació, ajut o orientació sobre l'exercici dels seus drets. 
 
 b) Demanar informació, com ara adreces, telèfons, funcions, etc., referent a altres centres, 

públics o privats, d'interès per al consumidor o usuari. 
 
 c) Formular queixes o reclamacions per assumptes concrets en l'àmbit del terme 

municipal. 
 
En aquest darrer cas, l'Oficina en farà la recepció i el registre, i efectuarà les diligències oportunes 
per aclarir els fets, segons les seves competències, i, si escau, remetrà la queixa o reclamació a 
l'organisme competent. 
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TÍTOL II  DEL COMPORTAMENT DELS VILATANS A LA VIA PÚBLICA. 
 
Art. 7 - Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes vilatans. 
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Art. 16 - Dret de manifestació, expressió i participació. 
Art. 17 - Actuacions per mantenir i restablir la seguretat vilatana. 
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de despeses ocasionades per danys al domini públic amb treball per a la 
comunitat. 

Art. 21 - Celebració de festes o activitats específiques als espais públics. 
Art. 22 - Conservació de la via pública. 
Art. 23 - Reposició. 
Art. 24 - Béns públics. 
Art. 25 - Utilització d'armes d'aire o gas comprimit. 
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TÍTOL II DEL COMPORTAMENT DELS VILATANS A LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 7 - Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de conflictes vilatans
 
1. La convivència vilatana ha d'estar presidida pels principis de respecte, tolerància i proporció als 
objectius. Cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones o col·lectius. (MG) 
 
2. L'autoritat municipal sancionarà les conductes i els comportaments que produeixin repercussions 
públiques que atemptin contra la convivència vilatana. 
 
3. L'Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a l'intercanvi 
de parers i a la solució democràtica dels conflictes vilatans, sense perjudici del recurs a la 
jurisdicció competent perquè en darrer terme prengui una resolució. 
 
4. L'Ajuntament ha d'evitar, amb els mitjans al seu abast, qualsevol acte individual o col·lectiu que 
pugui destorbar el desenvolupament de les iniciatives col·lectives degudament autoritzades. 
 
 
Article 8 - Dignitat de les persones
 
1. Cal evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra la dignitat de la persona. 
(MG) 
 
2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant insults, burles, 
molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció moral psicològica, física o d'altra 
mena, així com actituds i comportaments racistes i xenòfobs, sempre que suposin un notori 
atemptat contra la convivència vilatana, seran sancionats, d'acord amb el present reglament, sense 
perjudici de les accions penals. (MG) 
 
Les mateixes conductes quan siguin destinades a les autoritats, als infants i a la gent gran o 
discapacitada, veuran agreujada llur responsabilitat. (MG) 
 
3. Incorrerà en una falta molt greu qui de qualsevol manera ofengui el pudor o els bons costums 
amb fets de greu escàndol o transcendència, tals com l'exhibicionisme o la provocació sexual 
davant de majors de 16 anys sense el seu consentiment. En el supòsit que aquestes pràctiques es 
realitzin davant de menors de 16 anys, serà d'aplicació el que es preveu en el Codi Penal vigent. 
 
4. Resta prohibit exposar revistes pornogràfiques i cintes de vídeo amb caràtules d´aquestes 
característiques a l´abast dels menors d´edat (16 anys) en els establiments dedicats a la venda 
dels esmentats productes. 
 
 
 
Article 9 - Exercici de la mendicitat en el terme municipal
 
1. L'Ajuntament evitarà l'exercici de la mendicitat i la seva propagació dins del terme municipal, per 
la qual cosa s'atendran, mitjançant el Departament de Serveis Socials, aquelles persones que es 
trobin en aquesta situació. (L) 
 
2. L'Ajuntament donarà suport a iniciatives vilatanes i d'entitats de solidaritat amb l'objectiu de 
resoldre situacions personals extremes i les promourà. 
 
3. Els agents de l'autoritat podran sol·licitar la documentació a les persones que exerceixin la 
mendicitat en el terme municipal i adoptaran, en cada cas, les mesures que siguin procedents en 
coordinació amb el Departament de Serveis Socials o, si escau, amb altres institucions públiques. 
 
 
Article 10 - Respecte del medi ambient
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L'Ajuntament prendrà les mesures al seu abast per facilitar i promoure la recollida selectiva de 
residus, l'ús dels contenidors i, en general, el respecte dels veïns pel medi ambient en què 
convivim. 
 
 
Article 11 - Embriaguesa i drogoaddicció
 
1. Per tal d'evitar l'exhibició pública de l'embriaguesa i la drogoaddicció, l'autoritat municipal podrà 
acompanyar les persones que manifestament es trobin sota els efectes de l'alcohol i/o d´altres 
drogues als serveis d´assistència corresponents. 
 
2. L'Ajuntament donarà suport a les iniciatives vilatanes destinades a l´orientació de persones amb 
els problemes esmentats i les promourà. 
 
3. Queda prohibit el consum de begudes alcohòliques, així com la tinença i el consum d'altres 
drogues o estupefaents a la via pública, i també l'abandonament al carrer dels estris o instruments 
utilitzats per a aquest consum. (MG) 
 
4. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques o tabac hauran de complir 
escrupolosament les normes referents als menors. L'incompliment d'aquestes normes suposarà la 
incoació immediata d'expedient per procedir a la clausura de l’establiment, sense perjudici de 
donar-ne compte a les altres administracions públiques competents en la matèria, a fi que 
procedeixin a imposar les sancions governatives o judicials que corresponguin. (MG) 
 
5. Qualsevol establiment en el qual es comprovi que es porta a terme la venda o distribució il·legal 
de begudes alcohòliques o d'estupefaents, serà denunciat immediatament als efectes de 
compliment de les mesures que fixi l'ordenament jurídic. (MG) 
 
6. La tolerància del consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques en 
locals o establiments públics o la falta de diligència en ordre a impedir-lo per part dels propietaris, 
administradors o encarregats dels locals o establiments, comportarà la imposició de la sanció 
corresponent. (G) 
 
7. Els establiments públics han de respectar els horaris assenyalats a la normativa sectorial vigent. 
(G) 
 
8. Els agents de la Guàrdia Urbana cooperaran, d'acord amb les normes que els seran trameses, 
en la repressió, la vigilància, la inspecció i la investigació del comerç il·legal d'estupefaents de 
qualsevol tipus. 
 
 
Article 12 - Nens abandonats, extraviats i maltractats
 
1. Els nens abandonats o extraviats seran conduïts a les dependències de la Guàrdia Urbana i 
lliurats, els primers, a les autoritats competents i els altres seran retinguts en custòdia a disposició 
de llurs pares o tutors. Amb aquest efecte, es faran les indagacions o la publicitat que, en cada cas, 
estimi convenient l'autoritat municipal. (L) 
 
2. Quan algun particular conegui situacions de maltractament a infants, n'informarà immediatament 
l'autoritat municipal i/o judicial, o el Síndic de Greuges, els quals adoptaran, tot seguit, les mesures 
legals i/o de precaució pertinents. (MG) 
 
Aquesta situació es posarà també en coneixement dels serveis socials municipals perquè 
intervinguin amb el menor i la seva família, mentre no es prenguin altres mesures administratives. 
 
 
 
 
Article 13 - Dret i deure d'anar a l'escola. Responsabilitats
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És un dret i un deure de tot infant anar a l'escola durant el període d'edat que estableixi la legislació 
vigent (actualment dels 4 als 16 anys). És responsabilitat dels pares o tutors assegurar a tot infant 
l´exercici normal d'aquest dret. (G) 
 
Els agents de l'autoritat municipal portaran a casa dels pares o tutors qualsevol infant que, durant 
les hores escolars, es trobi al carrer i ho comunicaran al Negociat de Serveis Socials de 
l'Ajuntament perquè n’estudiï el cas i, si cal, cerqui les solucions més adients. 
 
A més, el Negociat Municipal de Serveis Socials i Ensenyament col·laborarà amb les escoles per 
tal de portar un control exhaustiu de l'absentisme escolar. 
 
En cas d'observar negligència dels pares o tutors, l'autoritat municipal ho comunicarà a la Direcció 
General d'Atenció a la Infància de la Generalitat de Catalunya i a la jurisdicció competent. 
 
 
Article 14 - Circulació de menors a la via pública
 
1. Es fomentarà convenientment l'educació viària a les escoles. 
 
2. És responsabilitat dels pares evitar que els nens menors de set anys transitin sols, en hores 
nocturnes, per les vies públiques. En aquest cas es podrà aplicar el que estableix aquesta 
ordenança a l'article 13. (G) 
 
 
Article 15 - Actituds d'intransigència i d'individualisme
 
L'autoritat municipal promourà el principi bàsic de convivència i el respecte pels diferents grups 
ètnics, culturals i religiosos. Igualment evitarà qualsevol actitud o pràctica que conculqui el dret a la 
intimitat, a la convivència vilatana pacífica, a la lliure elecció i a l'ús col·lectiu dels espais i els béns 
públics. (G) 
 
 
Article 16 - Dret a la manifestació, expressió i participació
 
L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici dels drets dels vilatans 
reconeguts a la Constitució, a l'Estatut i a les lleis, i, en especial, el de manifestació, expressió i 
participació. 
 
 
Article 17 - Actuacions de la Guàrdia Urbana per mantenir i restablir la convivència pacífica
 
1. Els vilatans estan obligats a seguir les indicacions que determinin els agents de l'autoritat 
municipal o les contingudes als bans municipals. Els actes o les expressions contraris podran ser 
sancionats, sense perjudici de les implicacions penals que puguin comportar. (G) 
 
2. Els agents de la Guàrdia Urbana s'adreçaran als vilatans amb el màxim respecte i consideració a 
què els obliga la seva dignitat i el seu caràcter públic. (G) 
 
3. Els vilatans podran adreçar-se davant l'autoritat municipal amb relació als actes dels agents que 
considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat. 
 
4. Els agents de la Guàrdia Urbana podran requerir, en l'exercici de les seves funcions 
d'investigació o prevenció, la identificació de les persones i realitzar les comprovacions adients a la 
via pública o en el lloc del fet, sempre que el coneixement de la seva identitat sigui necessari per a 
l'exercici de les funcions de manteniment de l'ordre, de protecció de la seguretat vilatana o de la 
convivència pacífica. 
 
5. Els agents de les forces i cossos de seguretat podran limitar o restringir, pel temps 
imprescindible, la circulació o permanència de persones o vehicles en carrers o en llocs públics en 
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supòsits d'alteració de l'ordre, de seguretat ciutadana o convivència pacífica, quan fos necessari 
per al seu restabliment. 
 
 
Article 18 - Obstrucció de l'actuació municipal
 
1. Seran sancionades aquelles persones que, amb la seva acció o omissió, obstrueixin de manera 
notòria l'actuació municipal per a la consecució dels objectius d'aquesta ordenança. (G) 
 
2. Seran sancionades aquelles persones que provoquin reaccions en el públic que alterin o puguin 
alterar l'ordre, la seguretat o la convivència vilatana pacífica. (MG) 
 
 
 
Article 19 - Respecte dels espais i béns públics
 
1. Serà sancionada també qualsevulla actuació o utilització, no autoritzada, dels béns públics per a 
usos diferents dels destinats. (G) 
 
2. Els vigilants o l'autoritat municipal expulsaran les persones que, sense raó que ho justifiqui, 
romanguin en un recinte tancat al públic i, a més, els imposaran la sanció corresponent. (G) 
 
3. Es prohibeix acampar en tot el terme municipal, llevat del cas d'autorització expressa i especial. 
(G) 
 
4. L'autoritat municipal carregarà als infractors d'aquests preceptes el cost de reposició dels béns 
públics malmesos, d'acord amb el procediment establert a la llei. L'Ajuntament, però, facilitarà la 
possibilitat de commutar les sancions i el rescabalament de les despeses ocasionades al domini 
públic, per treballs a la comunitat. En aquest sentit, es promourà la signatura de convenis amb la 
Direcció General de Justícia Juvenil per atendre aquells casos en què les infraccions constitueixin 
també conductes penades pels tribunals de Justícia. 
 
 
Article 20
 
INSTRUCCIÓ REGULADORA DE LA POSSIBILITAT DE COMMUTAR SANCIONS I EL 
RESCABALAMENT DE DESPESES OCASIONADES PER DANYS AL DOMINI PÚBLIC, AMB 
TREBALL PER A LA COMUNITAT
 
1. Els vilatans que, sancionats per transgressions de l'Ordenança de Convivència Vilatana, o els 
que dins un expedient de sanció reconeguin la seva responsabilitat podran sol·licitar la commutació 
de les sancions i de les quantitats imposades en concepte de rescabalament de danys per treballs 
a la comunitat, orientats sempre que sigui possible a la reparació del mal causat. 
 
2. La sol·licitud serà adreçada a l'alcalde i interromprà el termini de la prescripció de la sanció, que 
serà examinada i informada per les seccions de Serveis Socials i Via Pública. 
 
3. En el cas que es tracti d'una sol·licitud formulada anteriorment al fet que recaigui resolució de 
sanció, s'entendrà com a acceptació de la responsabilitat i, consegüentment, l'inculpat rebrà 
audiència de la proposta de sanció econòmica i de la corresponent alternativa a la sanció, amb 
expressió de les activitats a realitzar, dies i horaris d'execució i les característiques que siguin 
rellevants al cas. 
 
Si l'inculpat accepta la feina comunitària que se li proposi, l'expedient s'entendrà finalitzat de forma 
convencional, d'acord amb allò que disposen els articles 88, de la Llei 30/1992, de règim jurídic de 
les administracions públiques i procediment administratiu comú, i del Reglament regulador del 
procediment sancionador, aprovat per Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost. L'acord es 
formalitzarà mitjançant el document tipus que forma part de l'annex I d'aquesta ordenança. 
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4. En el cas que es tracti d'una sol·licitud formulada amb posterioritat a la resolució de sanció, la 
tramitació serà igual, però amb la diferència que es farà proposta de feina comunitària alternativa, 
al sancionat, en el termini de dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud. 
 
Si la resposta és negativa, o si transcorregudes dues setmanes el sancionat interessat no ha donat 
cap resposta, finalitzarà la suspensió de l'executivitat de la sanció i continuarà el seu curs. 
 
Si la resposta és positiva, la sanció restarà en suspens fins a la finalització de les feines pactades, 
amb la signatura prèvia del document tipus referenciat a l'annex III. 
 
5. Finalitzada la feina comunitària, el responsable al qual hagi estat adscrita la persona sancionada 
emetrà un informe de conformitat per duplicat. Un exemplar constarà a l'expedient sancionador, 
l'altre serà lliurat a la persona sancionada i tindrà els efectes provatoris del compliment de la seva 
obligació i, per tant, la sanció restarà definitivament sense efectes. 
 
Si la persona sancionada abandona la feina, no s'hi presenta o incompleix d'alguna forma 
injustificada les activitats pactades, el conveni perdrà els seus efectes i la sanció tornarà a ser 
executiva. 
 
6. Totes les propostes d'alternativa a la sanció seran efectuades per l'Alcaldia, d'acord amb els 
principis de proporcionalitat, igualtat i connexió preferent de la feina a realitzar i el dany causat. 
 
7. En el cas de menors d'edat, la subscripció del conveni de commutació requerirà també la firma 
de la persona que ostenti la pàtria potestat o tutela. 
 
8. En tot cas és necessari deixar constància que les feines comunitàries són una prestació que 
voluntàriament escull l'interessat com a alternativa a una sanció i com a rescabalament de danys, 
sense que existeixi cap relació, entre ell i l'Ajuntament, de tipus laboral o d'arrendament de serveis; 
per tant, tota la responsabilitat que es derivi dels seus actes i omissions és només exigible a la 
persona que els realitza. 
 
 
Article 21 - Celebració de festes o activitats específiques als espais públics
 
L'Ajuntament podrà autoritzar la celebració de festes o activitats específiques als espais públics i 
fixarà les normes que regiran com a condició, ateses les característiques de l'acte i l'espai públic 
sol·licitat. 
 
Els organitzadors seran responsables del compliment de les condicions establertes per 
l'Administració municipal, així com del respecte al recinte i als elements i els béns públics que hi 
hagi instal·lats. (G) 
 
 
Article 22 - Conservació de la via pública
 
1. Correspon a l'Administració municipal l'execució dels treballs i obres necessaris per a la correcta 
conservació dels elements estructurals i ornamentals de la via pública. 
 
2. L'execució de treballs i obres de millora de l'estat de conservació de la via pública, o de 
restauració o reparació dels seus elements estructurals i ornamentals, per part de qualsevol vilatà, 
està subjecta a una llicència prèvia. (G) 
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Article 23 - Reposició
 
1. Les empreses i particulars que duguin a terme obres a la via pública o la malmetin per qualsevol 
raó hauran de reposar els paviments, les voreres, els guals i els altres elements de la via que hagin 
malmès. (G) 
 
2. Ningú no pot, encara que sigui per millorar-ne l'estat de conservació, executar treballs de 
restauració o reparació dels elements esmentats sense disposar de la llicència prèvia. (G) 
 
3. Les obres de construcció o reparació de voreres i guals que executin els propietaris de les 
finques s'han de fer de forma i mode determinats a les ordenances municipals i disposicions 
aplicables. (G) 
 
 
Article 24 - Béns públics
 
1. Es consideren béns públics els objectes i els elements situats en els espais públics al servei dels 
vilatans. 
 
2. Els vilatans tenen el dret d'usar els béns públics conforme a la seva destinació i el deure de 
respectar-los i de fer-los respectar. (G) 
 
3. Queda prohibit realitzar qualsevol tipus de pintada i enganxar o col·locar cartells, reclams 
publicitaris, propaganda i similars a la via pública, a façanes d'edificis tant públics com privats, als 
elements de mobiliari urbà i als espais comuns (propaganda comercial, venda de béns mobles i/o 
immobles, etc.). (G) 
 
La responsabilitat administrativa que es pugui derivar recaurà sobre la persona que realitza l´acció 
i, subsidiàriament, sobre l´anunciat. 
 
No obstant això, podran col·locar-se cartells en les columnes o plafons que l'Ajuntament disposi a 
aquest efecte en diferents punts de la vila. 
 
4. Queden excloses dels punts anteriors les pintures-murals i grafits de caràcter artístic realitzats 
sobre les tanques de solars, sempre que tinguin l'autorització prèvia dels propietaris i la 
corresponent autorització municipal. 
 
5. Es prohibeix tota mena d'activitat publicitària de les regulades a les presents ordenances als 
edificis catalogats com a historicoartístics. (MG) 
 
6. En els arbres, fanals i altres béns públics, no s'hi podrà penjar ni recolzar cap element que els 
pugui ocasionar desperfectes. (G) 
 
7. Amb la finalitat de no produir molèsties als veïns i vianants, es limita l'horari per regar les plantes 
a terrasses, balcons i finestres, entre les vint-i-dues i les set hores. (L) 
 
8. No es permet regar les 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. (L) 
 
9. No es permet situar jardineres o testos per fora de la línia de façana o dels balcons, sense 
autorització municipal. (L) 
 
 
Article 25 - Utilització d'armes d'aire o gas comprimit
 
1. Les armes d'aire o gas comprimit, ballestes, etc. solament podran ser utilitzades en les galeries, 
camps de tir i espais habilitats per a l'exercici de les pràctiques pertinents. En tot cas hauran de 
disposar de la llicència d'armes corresponent. (G) 
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2. Per traslladar-les, les esmentades armes aniran desmuntades o dins de les caixes o fundes. (L) 
 
3. Es prohibeix la utilització d'armes d'aire o gas comprimit, ballestes, etc. en la pràctica de la caça 
d'animals. (MG) 
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TÍTOL III        TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA 
 
Art. 26 - Preliminar. 
Art. 28 - Normes sanitàries. 
Art. 32 - Cens municipal i d'identificació dels animals de companyia. 
Art. 36 - Normes de convivència i tracte dels animals. 
Art. 41 - Presència d'animals a la via pública i als establiments públics. 
Art. 45 - Recollida de gossos i gats vagabunds. 
Art. 46 - Nuclis zoològics. 
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TÍTOL III TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA 
 
 
Article 26 - Preliminar
 
Aquesta ordenança regula principalment la tinença d'animals de companyia al terme municipal de 
Molins de Rei amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida, eliminar els possibles riscos 
sanitaris,  com també les possibles molèsties que puguin originar. 
 
 
 
Article 27
 
Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat de viure amb les 
persones, en especial totes les subespècies de gats (Felis catus) i totes les subespècies de gossos 
(Canis familiarus). 
 
 
Normes sanitàries
 
Article 28
 
Els veterinaris de l'Administració pública, les clíniques i els consultoris veterinaris han de dur un 
arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, el qual ha 
d'estar a disposició de l'autoritat competent. (L) 
 
 
Article 29
 
1. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar tota malaltia transmissible de l'animal al Negociat 
de Sanitat de l'Ajuntament, perquè, independentment de les mesures zoo-sanitàries individuals, es 
posin en marxa les corresponents mesures higienicosanitàries de protecció civil. (MG) 
 
2. Si cal sacrificar l'animal, s'haurà de fer sota control i responsabilitat d'un veterinari, utilitzant 
mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata. 
(G) 
 
 
Article 30
 
1. A partir de l'edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o altres 
animals domèstics estan obligats a vacunar-los contra aquelles malalties objecte de prevenció. (G) 
 
2. Cada propietari i/o posseïdor de gos o gat haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, 
en la qual s'especificaran les característiques de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises 
de la identitat del propietari. (L) 
 
3. En cas de mort de l'animal, el propietari posseïdor, a més del que estableix l'article 35 d'aquesta 
ordenança, resta obligat a desfer-se de les despulles, sense que sigui permès dipositar-lo en els 
contenidors d'escombraries o papereres. (G) 
 
 
Article 31
 
Els propietaris d'animals domèstics que hagin causat lesions a persones per motiu d'agressió, 
mentre es mantinguin les condicions epidemiològiques actuals, estan obligats a: 
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1. Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus 
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin. (G) 
 
2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores posteriors als fets, al Negociat de Sanitat 
d'aquest Ajuntament i posar-se a disposició de les autoritats municipals. (G) 
 
3. Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria en el centre municipal de 
zoonosi, o supramunicipal si el municipi no en disposa, o, amb l´autorització prèvia, a qualsevol 
consulta veterinària d'exercici lliure i seguir les disposicions que determini el veterinari. (MG) 
 
Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment seran a càrrec seu, segons el preu 
públic establert. 
 
4. Presentar al Negociat de Sanitat, o on aquest determini, la documentació sanitària de l'animal i el 
certificat veterinari de l'observació veterinària en un termini no superior a les quaranta-vuit hores de 
produïda la lesió, i als catorze dies d'iniciada l'observació veterinària. (G) 
 
5. Comunicar al Negociat de Sanitat qualsevol incidència que es produeixi (mort de l'animal, 
robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària. (L) 
 
6. A petició del propietari/ària i sota control veterinari, l´observació dels animals agressors es podrà 
fer en el domicili del propietari, sempre que estigui vacunat contra la ràbia i inclòs en el cens caní 
municipal. 
 
 
Cens municipal i d'identificació dels animals de companyia
 
Article 32
 
Els posseïdors de gossos, que ho són per a qualsevol títol, els han d´empadronar a l´Ajuntament 
de Molins de Rei dins del termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o 
d´adquisició de l´animal.  L´animal ha de portar necessàriament la seva identificació censal, de 
manera permanent.  
 
 
Article 33
 
En el moment del registre al cens municipal, on es consignaran les dades de l´animal i del 
propietari, serà lliurada una xapa en què constarà el número d´identificació de l'animal 
corresponent. 
 
En censar l'animal es cobrarà la taxa que estableixi l'ordenança fiscal corresponent, taxa que es 
renovarà cada any en els períodes establerts per l´autoritat municipal. 
 
 
Article 34
 
1. Els animals de companyia portaran, a més de la xapa censal, necessàriament, la seva 
identificació pròpia, que es realitzarà per un d'aquests dos sistemes: (G) 
 
 a) Mitjançant un tatuatge a la pell realitzat per un sistema que garanteixi el caràcter 

indeleble. 
 
 b) Identificació electrònica mitjançant la implantació d'un microxip homologat. 
 
2. Fins a l'1 de gener de 1998, la identificació dels animals de companyia, pel que es refereix als 
gats, només afecta els dels establiments de cria i venda. 
 
 
Article 35
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1. La mort o desaparició de l'animal s'haurà de comunicar al cens municipal esmentat en un termini 
màxim de quinze dies des de la data de la mort o desaparició, i alhora s'ha de presentar la 
documentació de l'animal. (L) 
 
2. Les persones que transfereixen la propietat d'un animal o que canvien d'adreça o de població 
estan obligades a comunicar aquest fet i les dades del nou propietari i/o la nova adreça al cens 
municipal de la nova localitat en un termini no superior a quinze dies. (L) 
 
 
 
Normes de convivència i tracte dels animals de companyia
 
Article 36
 
Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen l'obligació de mantenir-los en condicions 
higièniques i sanitàries adequades, i en aquest sentit han d'estar correctament vacunats, 
desparasitats, allotjats, alimentats i controlats. (G) 
 
 
Article 37
 
L'Ajuntament autoritza, amb caràcter general, la tinença d'animals de companyia en domicilis 
particulars sempre que es compleixin les condicions següents: 
 
 a) La custòdia de l'animal no ha de representar cap perill sanitari ni cap incomoditat per als 

veïns o per a altres animals. (G) 
 
 b) L'autorització es donarà sense perjudici de tercers per tenir en compte si les comunitats 

de veïns-propietaris han previst la possibilitat de tinença d'animals en els habitatges i que 
no hi hagi cap impediment sobre això en el reglament de les esmentades comunitats. (L) 

 
 c) L'Ajuntament decidirà el nombre d'animals admissibles segons la tipologia dels 

habitatges. Com a norma general, només s'admetrà en les finques del municipi la tinença 
d'un màxim de 5 animals, entre gossos i gats. Excepcionalment, considerant condicions 
especials dels animals o del seu allotjament i un informe previ favorable dels serveis 
veterinaris municipals, l'Ajuntament podrà autoritzar superar aquesta xifra. (G) 

 
 El servei veterinari municipal emetrà informe d'idoneïtat del nombre d'animals, sempre que 

es detectin incomoditats per a aquests o molèsties per als veïns. 
 
 d) Excepte en els casos en què el propietari de l'animal justifiqui documentalment la 

conformitat de tots els veïns afectats, no es permet la permanència d'animals en els espais 
comunitaris de les finques privades. (L) 

 
 
Article 38
 
De conformitat amb la legislació aplicable, resta expressament prohibit: 
 
 a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que 

els irrogui sofriment o danys injustificats. (MG) 
 
 b) Abandonar-los. Totes les persones que desitgin desfer-se d´un animal del qual són 

propietaris/àries o responsables hauran de lliurar-lo als serveis municipals de recollida 
d´animals o a una societat protectora. (MG) 

 
 
 c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari. (G) 
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d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o 
per mantenir les característiques de la raça. (MG) 

 
 e) No facilitar-los l'alimentació necessària per subsistir. (G) 
 
 f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres 

adquisicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d'animals. (G) 
 
 g) Vendre'ls a laboratoris o clíniques sense control de l'Administració. (G) 
 
 h) Vendre'ls a menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en 

tenen la pàtria potestat o la custòdia. (G) 
 
 i) Exercir la venda ambulant d'animals de companyia. (G) 
 
 j) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats si impliquen sofriment, burles o 

tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els 
contemplen. (MG) 

 
 k) Alimentar els animals a la via pública, com també als portals i balcons. (G) 
 
 l) La caça, la captura en viu, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició pública d'espècies o 

dels ous i les cries d'aquestes, incloses en l'annex 2 amb la categoria (d) de la Llei 3/1988 
de protecció d'animals. (G) 

 
 m) La venda de parts i la dissecació de les espècies protegides incloses a l'annex 2 amb la 

categoria (d) de la Llei 3/1988, o dels productes obtinguts a partir d'aquestes espècies. (G) 
 
 n) La caça i la captura d'ocells vius de longitud inferior a 20 cm, fora dels supòsits o en 

vulneració de les condicions o requisits establerts per l'art. 22 de la Llei 3/1988. (G) 
 
 o) La pesca, la tinença, el tràfic i la venda de peixos i crancs de menys de 8 cm de 

longitud, fora dels supòsits o en vulneració de les condicions o requisits establerts per l'art. 
21 de la Llei 3/1988. (G) 

 
 p) La no vacunació i/o la no realització de tractaments obligatoris als animals domèstics de 

companyia. (G) 
 
 
Article 39
 
1. Els gossos de vigilància han d'estar sota el control dels seus propietaris o persones 
responsables, els quals han de tenir-los de manera que els vianants no prenguin cap mal. Cal 
evitar que puguin abandonar el recinte i atacar persones o altres animals a la via pública o als 
espais comunitaris. (MG) 
 
2. S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un gos vigilant al 
recinte. (L) 
 
 
Article 40
 
El posseïdor d'un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 
responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, 
a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 
del Codi Civil. 
 
Presència d'animals a la via pública i als establiments públics
 
Article 41
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1. A les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la xapa 
numerada al cens. (G) 
 
2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonablement 
previsible, d'acord amb la seva naturalesa i les seves característiques. (G) 
 
3. L'autoritat municipal podrà ordenar l'ús de morrió en els gossos, quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i mentre aquestes circumstàncies no canviïn. 
 
 
Article 42
 
1. El trasllat de gossos i de gats per mitjà de transport públic es realitzarà d'acord amb les 
disposicions vigents que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun 
dels casos. 
 
2. Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans, sempre que vagin 
acompanyats del seu amo i gaudeixin de les condicions higienicosanitàries i de seguretat que 
preveuen les ordenances. 
 
 
Article 43
 
1. L'entrada de gossos i gats a tota mena de locals destinats a la fabricació, l'emmagatzematge, el 
transport o la manipulació d'aliments queda expressament prohibida. (G) 
 
2. Es prohibeix la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques 
durant la temporada de banys. (G) 
 
3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com són ara els hotels, les pensions, els 
restaurants, els bars, les cafeteries i similars, podran prohibir, segons el seu criteri, l'entrada i la 
permanència de gossos i gats en llurs establiments. Encara que comptin amb la seva autorització, 
s'exigirà que els gossos portin morrió i que vagin subjectes per corretja o cadena. Els propietaris 
d'aquests locals han de col·locar a l'entrada d'aquests establiments en lloc ben visible una placa 
indicadora de la prohibició. (L) 
 
4. Les limitacions i prohibicions anteriors no seran aplicables als gossos pigall dels invidents. 
 
 
Article 44
 
1. Resta prohibit a tot el nucli urbà que els animals domèstics embrutin amb les seves deposicions 
fecals les voravies, les zones de vianants, els parcs, els parcs infantils, els parterres i, en general, 
qualsevol lloc destinat al trànsit o a l'esbarjo i passeig de persones. (G) 
 
Els posseïdors són responsables de recollir-ne els excrements convenientment mitjançant bosses 
de plàstic, paper, etc. i dipositar-los en el contenidor de deixalles més pròxim. (MG) 
 
2. En cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal 
amonestaran el propietari o la persona que condueixi el gos o animal, perquè procedeixi a retirar 
les deposicions i li imposaran la sanció que correspongui. En cas de no ser atesos en el seu 
requeriment, retirarà els excrements de l'espai públic el servei municipal de neteja i s´iniciarà 
posteriorment el corresponent expedient sancionador per la infracció comesa. 
 
 
3. El posseïdor de l'animal domèstic que no vulgui retirar les deposicions del seu animal a 
requeriment dels agents de l'autoritat serà sancionat per desobeir l'autoritat. (MG) 
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Recollida de gossos i gats vagabunds
 
Article 45
 
1. Es considera que un animal està abandonat si no porta identificació censal o cap identificació de 
l'origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit, l'Ajuntament o, si 
escau, l'entitat supramunicipal corresponent s'han de fer càrrec de l'animal i l'han de retenir fins que 
es recuperi, se cedeixi o se sacrifiqui. 
 
2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies. 
 
3. En cas que l'animal porti placa d'identificació, els corresponents serveis municipals avisaran el 
propietari, que disposa d'un termini de dos dies per recuperar-lo, si abona prèviament les despeses 
ocasionades pel trasllat, el manteniment i la manutenció. Un cop transcorregut aquest temps, si el 
propietari no ha satisfet l'abonament de les despeses, l'animal es considerarà legalment 
abandonat. 
 
4. Quan el propietari vulgui recuperar el seu animal capturat, necessitarà una autorització municipal 
que es donarà si es compleixen certs requisits: 
 - Presentació de carnet de vacunació i controls sanitaris. 
 - Presentació de la documentació que acrediti que el gos o el gat estan correctament 

censats. 
 
5. Un cop transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació dels animals, l'Ajuntament o 
l´entitat supramunicipal podrà donar-los en adopció, prèviament desparasitats i/o desinfectats, o 
sacrificar-los. 
 
6. Tant el sacrifici com l'esterilització es faran sota control de la inspecció veterinària municipal i 
utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i provoquin una pèrdua de consciència 
immediata. 
 
7. Qualsevol persona que s'adoni de l'existència d'animals sols per la via pública ho ha de 
comunicar a l'Ajuntament, perquè puguin ser recollits. 
 
Article 46 Nuclis zoològics
 
1. Per a l'establiment de nuclis zoològics de qualsevol mena, cal la llicència municipal adient, com 
també el permís de nucli zoològic atorgat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya. (G) 
 
2. Els establiments que es dediquen a la venda d´animals han de dur un llibre registre a disposició 
de l´autoritat competent, en el qual han de constar les dades de l´animal, de la seva procedència i 
les dades identificatives del comprador (nom, adreça, població, etc.). Els animals s´hauran de 
vendre desparasitats i lliures de tota malaltia. (MG) 
 
3. Els particulars que realitzin periòdicament venda de les seves cries, seran considerats, als 
efectes d´aquesta disposició, com a criadors i, per tant, estaran sotmesos al que estableix l´Ordre 
de 28.11.1988, sobre la creació del registre de nuclis zoològics de Catalunya. 
 
4. El venedor d´un animal haurà de poder donar crèdit a qui el compri del document que n´acrediti 
la raça, l´edat, la procedència, l´estat sanitari i altres característiques d´interès. 
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5. La tinença o criança d'animals salvatges que no estiguin compresos en el catàleg d'espècies 
protegides i altres animals domèstics no qualificats com de companyia (gallines, pollastres, conills, 
coloms, ovelles, cabres, porcs...) en domicilis particulars estarà sotmesa a l'autorització expressa 
d'aquest Ajuntament. (G) 
 
6. L'autorització determinarà les obligacions del propietari de l'animal no considerat de companyia. 
Es farà referència a les condicions higienicosanitàries i les referents a l'absència de molèsties i 
perillositat per part de l'animal. 
 
7. Quan el nombre d'animals representi una activitat econòmica, cal tenir la corresponent llicència 
municipal, que és regulada pel Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 
 
8. Per a la instal·lació d'establiments com ara aparcaments de cavalls, hípiques, granges i similars, 
qualificats com a nuclis zoològics, al rodal del municipi, s'ha de considerar sempre que la legislació 
urbanística ho permeti i acomplir entre d'altres els requisits següents: 
 
 a) Tractar-se d’un emplaçament prou allunyat del nucli urbà, si es considera necessari, i 

que les instal·lacions no representin cap molèstia per als habitatges més propers. (L) 
 
 b) Disposar de construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient 

higiènic adequat i les accions zoosanitàries necessàries. (G) 
 
 c) Disposar de facilitat per a l'eliminació dels excrements i de les aigües residuals, per tal 

que aquests no comportin perill per a la salut pública ni cap tipus de molèstia. (MG) 
 
 d) Disposar de locals o de gàbies fàcils de netejar i de desinfectar per a l'aïllament i 

l'observació d'animals malats o suposadament malalts. (G) 
 
 e) Disposar de mitjans per efectuar la neteja i la desinfecció dels materials i els estris que 

puguin estar en contacte amb els animals i, si escau, dels vehicles utilitzats per transportar-
los quan calgui. (G) 

 
 f) Disposar de mitjans, propis o contractats, per destruir i eliminar higiènicament cadàvers 

d'animals i matèries contumaces. (MG) 
 
 g) Manipular adequadament els animals per tal que gaudeixin d'un bon estat de salut. (L) 
 
 h) Disposar d'instal·lacions que permetin a cada animal tenir unes condicions acceptables 

d'acord amb la seva naturalesa. (G) 
 
 i) Tots aquests establiments han de disposar de productes d'higiene general en la seva 

farmaciola. Queda prohibida la venda de productes farmacològics i biològics en aquests 
centres. (G) 
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TÍTOL IV   CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES 
 
Art. 47 - Àmbit d'aplicació. 
Art. 48 - Senyalització. 
Art. 51 - Actuacions especials de la Guàrdia Urbana. 
Art. 52 - Obstacles a la via pública. 
Art. 56 - Vianants. 
Art. 57 - Parada. 
Art. 59 - Estacionament. 
Art. 63 - Estacionament controlat. 
Art. 69 - Retirada de vehicles de la via pública. 
Art. 74 - Vehicles abandonats. 
Art. 76 - Mesures circulatòries especials. 
Art. 77 - Illes de vianants. 
Art. 81 - Zona de prioritat invertida o carrers residencials. 
Art. 82 - Parades de transport urbà. 
Art. 83 - Càrrega i descàrrega. 
Art. 90 - Contenidors. 
Art. 91 - Carrils reservats. 
Art. 92 - Precaucions de velocitat en llocs d'afluència. 
Art. 93 - Circulació de vehicles a motor. 
Art. 94 - Bicicletes. 
Art. 95 - Permisos especials per circular. 
Art. 96 - Usos prohibits a les vies públiques. 
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TÍTOL IV CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE VEHICLES 
 
 
Article 47 - Àmbit d'aplicació
 
Les normes d'aquesta ordenança, que complementen el que es disposa en el Reial Decret 
Legislatiu 339/90, de 2 de març, text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat vial, i en el Reial Decret 13/92, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general 
de circulació, seran d'aplicació a totes les vies de la vila de Molins de Rei. 
 
 
Senyalització
 
Article 48
 
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la vila regeixen per a tot el terme municipal, 
llevat de senyalització específica per a un tram de carrer. 
 
2. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida 
regeixen en general per a tots els perímetres respectius. 
 
3. Els senyals dels agents de la Guàrdia Urbana prevaldran sobre qualsevol altre. 
 
 
Article 49
 
1. No es podrà col·locar cap senyal de trànsit sense  l´autorització municipal prèvia. (G) 
 
2. Tan sols es podran autoritzar els senyals informatius que, a criteri de l'autoritat municipal, tinguin 
un autèntic interès públic. 
 
3. No es permetrà la col·locació de publicitat als senyals o al seu costat. (MG) 
 
4. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin o 
que impedeixin o limitin als usuaris la visibilitat normal de semàfors i senyals, o que puguin 
distreure la seva atenció. (MG) 
 
 
Article 50
 
1.- Tota ocupació de la via pública per la qual s´obstaculitzi el trànsit tant de vehicles com de 
persones, a més de tenir la corresponent llicència municipal, ha d´estar degudament senyalitzada. 
 
2.- Als efectes de compliment de l´apartat anterior i a petició de qualsevol vilatà, l´autoritat municipal 
podrà lliurar temporalment material municipal de senyalització, amb el dipòsit previ d´una fiança 
com a garantia de la seva devolució.  Serà requisit imprescindible que hi hagi existències suficients.  
 
3.- L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització que no estigui 
degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor. I això tant pel que fa als senyals no 
reglamentaris com per al cas que sigui incorrecta la forma, la col·locació o el disseny del senyal o 
cartell. 
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Article 51 - Actuacions especials de la Guàrdia Urbana
 
La Guàrdia Urbana, per raons de seguretat o d'ordre públic, o bé per garantir la fluïdesa de la 
circulació, podrà modificar eventualment l'ordenació existent en aquells llocs on es produeixin grans 
concentracions de persones o vehicles, i també en casos d'emergència. Amb aquest fi, es podran 
col·locar o retirar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les oportunes 
mesures preventives. 
 
 
Article 52 - Obstacles a la via pública
 
Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar 
l'estacionament, quan aquest sigui permès, i/o la circulació de vianants i vehicles. Si és 
imprescindible la instal·lació de qualsevol impediment a la via pública, serà necessària l'obtenció 
d'autorització municipal prèvia. (G) 
 
Per instal·lar una pancarta a la via pública, a més de comptar amb l´autorització municipal 
corresponent, s´haurà de tenir en compte que no obstaculitzi la circulació de vehicles de tercera 
categoria i, en tot cas, haurà d´estar col·locada a una alçada mínima de quatre metres. (G) 
 
 
Article 53
 
Tot obstacle que destorbi la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser degudament 
protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il·luminat, per garantir la seguretat dels usuaris. (MG) 
 
 
Article 54
 
Per part de l'autoritat municipal, es podrà procedir a la retirada dels obstacles, amb les despeses a 
càrrec de l'interessat, quan: 
 
1. No s'hagi obtingut l´autorització corresponent. 
 
2. S'hagin extingit les circumstàncies que hagin motivat la col·locació de l'obstacle o objecte. 
 
3. S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions que s´hi 
fixaven. 
 
 
Article 55
 
1. La instal·lació d'elements urbans en les voreres i altres espais d'ús públic haurà de fer-se de 
manera que aquells no destorbin la lliure circulació dels vianants; amb aquest fi, es determinaran 
els llocs on podran situar-se, amb subordinació a l'amplada dels espais esmentats. 
 
2. Podran determinar-se, en alguns indrets de la vila, els espais que hagin d'estar sotmesos a 
regulació específica. 
 
3. Els elements urbans que s'autoritzin estaran sotmesos a una  homologació prèvia amb aquest 
efecte, l'Ajuntament dictarà les normes corresponents. 
 
 
Article 56 - Vianants
 
1. Els vianants circularan per les voreres, preferentment per la seva dreta. (L) 
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2. Travessaran les calçades pels passos senyalitzats o, si no n'hi hagués, pels extrems de les illes, 
perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries. (L) 
 
3. En un pas senyalitzat per a vianants, sense semàfor, la prioritat del vianant sobre la del vehicle 
apareix en el moment en què el primer inicia l´acte de creuar la calçada. 
 
4. En els passos regulats, hauran de complir estrictament les indicacions dirigides a ells. (G) 
 
 
Article 57 - Parada
 
Tota parada estarà sotmesa a les normes següents: 
 
1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle; si excepcionalment ho fa, 
haurà de tenir-lo prou a l'abast per retirar-lo en el mateix moment que li sigui requerit o les 
circumstàncies ho demanin. (G) 
 
2. En tot cas, la parada haurà de fer-se arrambant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit 
de la marxa; això no obstant, en vies d'un sol sentit de circulació, també es podrà fer a l'esquerra. 
(L) 
 
Els passatgers hauran de baixar per la banda corresponent a la vorera. (L) 
 
El conductor, si ha de baixar, podrà fer-ho per l'altre costat, sempre que prèviament s'asseguri que 
pot fer-ho sense cap mena de perill. (L) 
 
3. En totes les zones i vies públiques, la parada s'efectuarà en els punts on menys dificultats es 
produeixin per a la circulació. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers siguin malalts o 
impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions del servei de neteja o recollida 
d'escombraries. (G) 
 
4. En els carrers urbanitzats sense vorera, es deixarà una distància mínima d'un metre des de la 
façana més propera. (L) 
 
 
Article 58 - Prohibició de parada
 
Queda prohibida totalment la parada en els supòsits previstos en l'art. 70 de la present ordenança i 
en especial: 
 
1. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, a la vora d'aquest punt i als túnels. (MG) 
 
2. Als passos per a ciclistes i passos senyalitzats per a vianants. (G) 
 
3. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats 
usuaris i, per tant, a les zones de vianants i a les parades de transport públic, reserves per a taxis o 
de qualsevol mena. Per excepció, a les parades de transport públic s'hi podran aturar els vehicles 
d'aquesta naturalesa i les reserves podran utilitzar-les els vehicles autoritzats. (G) 
 
4. A les cruïlles i interseccions. (MG) 
 
5. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin, o 
s'obligui els vehicles a fer maniobres. (MG) 
 
6. A les vies declarades d'atenció preferent (o, sota una altra denominació d'igual caràcter) per 
Decret de l'Alcaldia. (G) 
 
7. En doble fila, llevat que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit únic de circulació i dos en 
carrers de dos sentits, sempre que el trànsit no sigui molt intens. (G) 
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8. Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al 
paviment, tant si l'ocupació és parcial com total. (G) 
 
9. Als rebaixos de la vorera per a pas de disminuïts físics. (G) 
 
10. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent. (G) 
 
11. Si es destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim. (G) 
 
 
Article 59 - Estacionament
 
L'estacionament de vehicles es regirà per les normes següents: 
 
1. Els vehicles es podran estacionar en fila, és a dir, paral·lelament a la vorada, en bateria, és a dir, 
perpendicularment a aquesta, i en semibateria, obliquament. 
 
2. La norma general és que l'estacionament es farà en fila. L'excepció a aquesta norma s'haurà de 
senyalitzar expressament. 
 
3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es col·locaran dins del 
perímetre marcat. (L) 
 
4. Els vehicles, en estacionar, es col·locaran tan a prop de la vorada com sigui possible, però caldrà 
deixar un petit espai per tal de permetre la neteja d'aquesta part de la calçada. (L) 
 
5. En tot cas, els conductors hauran d'estacionar el seu vehicle de manera que ni pugui engegar-se 
espontàniament ni el puguin moure altres persones. Amb aquesta finalitat hauran de prendre les 
precaucions adequades i suficients. Els conductors seran responsables de les infraccions que es 
puguin arribar a produir com a conseqüència d'un canvi de situació del vehicle, esdevingut per 
algunes de les causes que s'acaben d'esmentar, llevat que el desplaçament del vehicle per acció 
de tercers s'hagi produït amb violència manifesta. (MG) 
 
6. No es podran estacionar en les vies públiques els remolcs separats del vehicle motor. (G) 
 
 
Article 60
 
Queda absolutament prohibit l'estacionament en les circumstàncies següents: 
 
1. En els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents. (G) 
 
2. On sigui prohibida la parada. (G) 
 
3. A menys de cinc metres de l'extrem a escaire d'una cantonada, quan obligui els altres 
conductors a fer maniobres amb risc o es destorbi la maniobra per girar de qualsevol tipus de 
vehicle. (G) 
 
4. En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com si és un contenidor o algun 
element de protecció. (G) 
 
5. En plena calçada. S'entendrà que un vehicle està en plena calçada sempre que no estigui al 
mateix costat de la vorada de la manera reglamentària que determina aquesta ordenança. (G) 
 
6. En aquells carrers on la calçada tingui una amplada que només permeti el pas d'una filera de 
vehicles. (G) 
 
 
7. Als carrers de doble sentit de circulació on l'amplada de la calçada només permeti el pas de 
dues columnes de vehicles. (G) 
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8. En condicions que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament. (G) 
 
9. A les voreres, quan creï perill per als vianants o sense crear-lo, andanes, refugis, passeigs 
centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és parcial com 
total. Es considerarà que un vehicle estacionat a la vorera posa en perill els vianants quan 
s'impedeixi el pas de dues persones caminant en paral·lel o resti lliure per al trànsit de vianants 
menys d'un metre de la vorera. (G) 
 
10. Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al 
paviment. (G) 
 
11. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies. (G) 
 
12. En els guals, totalment o parcialment. (G) 
 
13. En un mateix lloc durant més de vuit dies consecutius. (G) 
 
14. Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d'estacionament autoritzats. (L) 
 
15. En els carrers urbanitzats sense voreres. (L) 
 
16. En els indrets de la calçada destinats a la col·locació dels contenidors de residus municipals. 
(G) 
 
17. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades o a les que 
hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. (G) 
 
En aquest últim supòsit, se'n farà publicitat pels mitjans de difusió oportuns i amb avisos en els 
parabrises dels vehicles estacionats. La informació prèvia, així com la senyalització de prohibició, 
es farà amb la màxima antelació possible i com a mínim 48 hores abans de l´inici de l´activitat. 
 
 
Article 61
 
1. Als carrers amb capacitat màxima per a dues fileres de vehicles i de sentit únic de circulació, els 
vehicles seran estacionats en una sola de les bandes del carrer. Quan sigui necessària 
l'alternança, es farà de forma quinzenal. 
 
2. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles i de circulació en doble sentit, 
l'estacionament es farà en una sola banda del carrer, d'acord amb la norma del paràgraf anterior. 
 
3. El canvi de costat d'estacionament al final de cada període es farà com a màxim a les vuit del 
matí del primer dia del període següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació.  
 
No es podrà estacionar a cap de les dues bandes, fins que no es pugui fer al costat correcte sense 
cap perjudici per al trànsit. (G) 
 
4. Les normes establertes en aquest article s'entenen sens perjudici de la senyalització que es 
pugui establir en cada cas. 
 
 
Article 62
 
Si per l'incompliment de l'apartat 13 de l'article 60 d'aquesta ordenança, un vehicle resulta afectat 
per un canvi d'ordenació del lloc on es troba, per un canvi de sentit o de senyalització, realització 
d'obres o  per qualsevol  altra variació  que comporti  fins  i  tot el seu trasllat al  Dipòsit Municipal 
de vehicles, el titular, propietari o conductor del vehicle serà el responsable de la nova infracció 
comesa. 
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Article 63 - Estacionaments regulats
 
1. Resta vigent l'articulat del Reglament regulador de l'estacionament controlat de vehicles a la via 
pública (Aparcament horari), aprovat per l'Ajuntament en el Ple celebrat el dia 10.04.1992 (BOP 
núm. 198 de data 18.08.1992), en aquells aspectes que no contradigui la present ordenança. 
 
2. L'Ajuntament podrà establir l'estacionament controlat de vehicles a la via pública i amb horari 
limitat. En aquest cas, haurà de coexistir amb els d'utilització lliure i se sotmetrà a les 
determinacions següents: 
 
 - L'estacionament s'efectuarà mitjançant comprovant horari, el qual tindrà la forma i les 

característiques que estableixi l'Administració municipal. 
 
 - El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part 

interna del parabrisa que sigui totalment visible des de l'exterior. 
 
 
Article 64
 
Constituiran infraccions específiques d'aquesta modalitat d'estacionament: 
 
 1. La falta de comprovant horari. (G) 
 
 2. Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant. (L) 
 
 
Article 65
 
Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d'aquestes zones, no sobrepassin el 50% 
de l'horari màxim autoritzat per a cada zona i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari 
indicat en el comprovant, podran treure un comprovant especial que anul·larà els efectes de la 
denúncia mitjançant la presentació d'aquesta juntament amb l'esmentat comprovant. 
 
La quantia del comprovant especial d´anul·lació de denúncia vindrà determinada per l´ordenança 
reguladora del preu públic per a l´estacionament controlat de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques municipals. 
 
 
Article 66
 
Quan un vehicle estigui estacionat en zona d'estacionament regulat i amb horari limitat durant més 
del cent per cent de l'horari màxim autoritzat per a cada zona, comptat des que hagi estat 
denunciat per incompliment de les normes que regulen aquest tipus d'estacionament, podrà ser 
retirat i traslladat al Dipòsit Municipal. 
 
En aquest cas, es notificaran a la persona que demani la devolució del vehicle les despeses 
originades, les quals s'abonaran d'acord amb el que es determina a l´article 71.2 del text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. 
 
 
Article 67
 
1. A fi i efecte de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, es permet que els 
titulars de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones  disminuïdes  puguin estacionar  de  
forma gratuïta en les zones sotmeses a control horari a què fa referència el Reglament regulador 
de l'estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari) i també que puguin 
estacionar més temps de l'autoritzat en els llocs de temps limitat, sense que hagin d'obtenir el tiquet 
corresponent. 
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2. Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a disminuïts físics a prop del punt de destinació del 
conductor, la Guàrdia Urbana permetrà l'estacionament en aquells llocs on menys perjudici es 
causi al trànsit, però mai en indrets on l'estacionament incorri en alguna de les causes de retirada 
del vehicle que preveu aquesta ordenança. 
 
3. L'Ajuntament permetrà l'estacionament no reglamentari o en zona blava del personal sanitari de 
l'ABS, únicament i exclusivament quan realitzin atenció domiciliària, no impedeixin el pas de 
vehicles o vianants i es compleixin els  requisits següents: 
 
 - L'ABS facilitarà una llista del personal que realitzi atenció domiciliària, els horaris i les 

matrícules dels cotxes que utilitzen. Aquesta llista s'enviarà al Departament de Sanitat i de 
Governació municipals, s'actualitzarà periòdicament i es notificarà qualsevol canvi a tots 
dos departaments. 

 
 - El personal sanitari deixarà en lloc visible el distintiu que acordin ambdues institucions. 
 
 - El personal sanitari deixarà escrit en lloc visible el dia i l'hora de la seva arribada, i el 

temps d'estacionament no podrà ser superior a 1h 30 min. 
 
 - L'estacionament tindrà estrictament la durada de l'atenció sanitària que s'estigui 

realitzant. 
 
Si no es compleix algun d'aquests requisits, es durà a terme la sanció corresponent. 
 
 
Article 68
 
Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de manera que no 
impedeixi accedir-hi. (G) 
 
 
Article 69 - Retirada de vehicles de la via pública
 
La Guàrdia Urbana podrà, si la persona obligada a efectuar-ho no ho fa, retirar un vehicle de la via i 
traslladar-lo al Dipòsit Municipal de vehicles en els casos següents: 
 
1. Sempre que constitueixi perill, causi destorb greu a la circulació de vianants i/o vehicles o al 
funcionament d'algun servei públic, i també quan se'n pugui presumir racionalment que ha estat 
abandonat a la via. 
 
2. En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa. 
 
3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle. 
 
4. Quan, en les infraccions comeses per persones que no acreditin la seva residència habitual en 
territori espanyol i immobilitzat el vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 67, paràgraf tercer 
del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, l'infractor persisteixi en la seva negativa a 
dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa. 
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Article 70
 
A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle està en les circumstàncies determinades en 
l'apartat 1, a) de l'article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i, per tant, està 
justificada la seva retirada: 
 
1. Quan estigui estacionat en un punt on sigui prohibida la parada. 
 
2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor. 
 
3. Quan estigui estacionat a menys de cinc metres de l'extrem a escaire d'una cantonada i obligui 
els altres conductors a fer maniobres amb risc. 
 
4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l'extrem de les illes 
destinada a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera per a disminuïts físics. 
 
5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual, dins de l'horari autoritzat per utilitzar-lo. 
 
6. Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores de 
la seva utilització. 
 
7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada. 
 
8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o seguretat. 
 
9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d'emergència de locals destinats a espectacles 
públics, durant les hores que se'n celebrin. 
 
10. Quan estigui estacionat en una reserva per a disminuïts físics. 
 
11. Quan estigui estacionat totalment o parcialment al damunt d'una vorera, andana, refugi, passeig 
o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d'autorització expressa. 
 
12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via. 
 
13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo. 
 
14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra. 
 
15. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada d'un immoble. 
 
16. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada com d'atenció preferent (o, sota altra 
denominació, d'igual caràcter) per Decret de l'Alcaldia. 
 
17. Quan estigui estacionat en plena calçada. 
 
18. Quan estigui estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat 
d'estacionaments expressament autoritzats. 
 
19. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu destorb a la 
circulació o al funcionament d'algun servei públic. 
 
20. Quan estigui estacionat en un lloc que s´hagi d´ocupar per a un acte públic degudament 
autoritzat. Aquesta circumstància s´haurà d´advertir amb el màxim temps possible i, com a mínim, 
amb 48 hores d´antelació. 
 
21 Quan un vehicle estigui estacionat en zona d´estacionament regulat i horari limitat, però li 
manqui comprovant horari o quan superi el 100 % del temps autoritzat. 
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Article 71
 
La Guàrdia Urbana també podrà retirar els vehicles de la via pública, encara que no estiguin en 
infracció, en els casos següents: 
 
1. Quan sigui necessari per a la neteja, reparació o senyalització de la via pública. 
 
2. En cas d'emergència. 
 
Els vehicles seran conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació als conductors 
de la situació d'aquells. Els esmentats trasllats no comportaran cap mena de pagament, qualsevol 
que sigui el lloc on es porti el vehicle. 
 
 
Article 72
 
1. Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s'originin com a conseqüència 
de la retirada del vehicle i la seva estada al Dipòsit Municipal seran a compte del seu titular, el qual 
haurà de pagar-les o garantir aquest pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle sens 
perjudici del dret que gaudeix d'interposició de recurs. D'altra banda, la retirada del vehicle només 
podrà fer-la el titular o la persona degudament autoritzada. 
 
2. No serà d´aplicació el punt anterior en el supòsit de sostracció o d´altres maneres d´utilització del 
vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudament justificades.  Serà requisit 
imprescindible que l´assegurança del vehicle no cobreixi l´esmentat risc. 
 
 
Article 73
 
La retirada del vehicle se suspendrà immediatament si el conductor compareix abans que la grua 
hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i prengui les mesures necessàries per fer cessar la 
situació irregular en la qual es trobava. 
 
 
Article 74 - Vehicles abandonats
 
Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si existeix alguna de les circumstàncies 
següents: 
 
1. Que estigui estacionat per un període superior a setze dies en el mateix lloc de la via pública. 
(MG) 
 
2. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment una situació d'abandó o 
d'impossibilitat de moviment pels mitjans propis. En aquest cas, la Guàrdia Urbana farà un informe 
expressiu de les circumstàncies que concorren en el vehicle, amb indicació dels desperfectes més 
importants. Així mateix, es podrà realitzar un recull fotogràfic del vehicle. (MG) 
 
 
Article 75
 
1. Els vehicles abandonats seran retirats i conduïts al Dipòsit Municipal de Vehicles. 
 
2. Les despeses corresponents de trasllat i permanència seran a càrrec del titular. 
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Article 76 - Mesures circulatòries especials
 
Quan circumstàncies especials ho requereixin, es podran prendre les mesures oportunes 
d'ordenació del trànsit i prohibir o restringir la circulació de vehicles, o canalitzar les entrades a unes 
zones de la vila per determinades vies, com també reordenar l'estacionament. 
 
 
Article 77 - Illes de vianants
 
L' Ajuntament podrà, quan les característiques d'una determinada zona de la vila ho justifiquin, 
establir-hi la prohibició total o parcial de la circulació i estacionament de vehicles, o només una de 
les dues coses, per tal de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins de la zona 
esmentada al trànsit de vianants. 
 
 
Article 78
 
Les illes de vianants hauran de tenir l'oportuna senyalització a l'entrada i a la sortida, amb 
independència que es puguin utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l'entrada i la circulació 
de vehicles en el carrer o en la zona afectats. 
 
 
Article 79
 
A les illes de vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà: 
 
1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només algunes. 
 
2. Limitar-se o no a un horari preestablert. 
 
3. Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies. 
 
 
Article 80
 
Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions disposades, no afectaran la circulació ni 
l'estacionament dels vehicles següents: 
 
1. Els del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament, els dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, 
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, les ambulàncies i, en general, els que siguin necessaris per 
a la prestació de serveis públics. 
 
2. Els que treguin malalts d'un immoble de la zona o els hi portin. 
 
3. Els que surtin d'un garatge situat a la zona o s'hi dirigeixin, i els que surtin d'un estacionament 
autoritzat dins de l'illa. 
 
 
Article 81 - Zones de prioritat invertida o carrers residencials
 
Es podrà establir en les vies públiques, mitjançant la senyalització corresponent, zones en les quals 
les normes generals de circulació per a vehicles quedin restringides i on els vianants tinguin 
prioritat en totes les seves accions. 
 
Les bicicletes també gaudiran d'aquesta prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els 
vianants. 
 
 
Article 82 - Parades de transport públic
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1. L'Administració municipal determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport 
públic. 
 
2. No s'hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les 
senyalitzades com a origen o final de línia. (L) 
 
3. En les parades de transport públic destinades al servei de taxi, aquests vehicles hi podran estar 
únicament a l'espera de passatgers. (L) 
 
4. En cap moment, el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada. (L) 
 
 
Article 83 - Càrrega i descàrrega
 
La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals comercials i 
industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. 
 
L'obertura dels locals d'aquesta classe que, per la seva superfície, finalitat i situació, es pugui 
presumir racionalment que hauran de realitzar habitualment o amb especial intensitat operacions 
de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que els seus titulars reservin l'espai interior suficient 
per desenvolupar aquestes operacions. 
 
 
Article 84
 
Quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin la càrrega i descàrrega al seu 
interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones reservades per a aquest fi. 
 
 
Article 85
 
1. En cap cas i sota cap circumstància, els vehicles que realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega podran fer-ho en els llocs on amb caràcter general estigui prohibida la parada. 
 
2. Tampoc no es podran aturar totalment o parcialment a les voreres, andanes, passeigs o zones 
senyalitzades amb franges blanques al paviment. (G) 
 
 
Article 86
 
Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de càrrega i descàrrega no es 
deixaran a terra, sinó que es traslladaran directament de l'immoble al vehicle o viceversa. (G) 
 
 
Article 87
 
Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de fer-se amb les degudes precaucions per evitar 
sorolls innecessaris i amb l'obligació de deixar neta la via pública utilitzada. (G) 
 
 
Article 88
 
Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, 
utilitzant els mitjans necessaris per agilitzar l'operació i procurant no dificultar la circulació, tant de 
vianants com de vehicles. (G) 
 
 
 
Article 89
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L'Ajuntament podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega, en les quals serà 
d'aplicació el règim general dels estacionaments regulats i amb horari limitat. De totes maneres, i 
atenent a circumstàncies de situació, proximitat a altres zones reservades o freqüència d'ús, 
podran establir-se variants de l'esmentat règim general. 
 
 
Article 90 - Contenidors
 
1. Els contenidors de recollida de mobles o objectes, els de residus d'obres i els de deixalles 
domiciliàries hauran de ser col·locats en aquells punts de la via pública que l'òrgan municipal 
competent determini, que serà on causin menys perjudici al trànsit. (G) 
 
2. Els indrets de la calçada destinats a la col·locació de contenidors tindran la condició de reserves 
d'estacionament. 
 
 
Article 91 - Carrils reservats
 
1. L'Ajuntament podrà establir carrils reservats (carril-bici...), per on només podran circular els 
vehicles que indiqui la senyalització corresponent. 
 
2. De manera excepcional, pels carrils reservats a autobusos de serveis regulars i taxis (bus-taxi), 
també hi podran circular els de transports escolars i de menors, però només quan aquests vehicles 
i els taxis portin passatgers. 
 
 
Article 92 - Precaucions de velocitat en llocs d'afluència
 
En els carrers on es circuli només per un carril, en els carrers sense voreres i en tots aquells on 
l'afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat a la del pas normal dels 
vianants i prendran les precaucions necessàries. (G) 
 
Les mateixes mesures s'hauran d'adoptar en cas de pluja, mal estat del paviment o estretor de la 
via. (G) 
 
 
Article 93 - Circulació de vehicles a motor
 
1. Les motocicletes i els ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions 
brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales. (G) 
 
2. Els ciclomotors, per poder circular pel terme municipal, hauran de col·locar en el vehicle la placa 
de matrícula. (L) 
 
3. Els vehicles a què es refereix l'apartat anterior no podran circular en cap cas per voreres, 
andanes i passeigs, sens perjudici del que es disposa en aquesta ordenança. (G) 
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4. El soroll produït per la circulació de vehicles a motor no pot sobrepassar el nombre màxim de 
decibels admesos en el Decret de 25 de maig de 1972 i l'acord de Ginebra de 1958, és a dir: 
                                     
 Decibels 
Ciclomotors de cilindrada no superior a 50 cc............................................................................ 81 
 
Motors de dos temps (vehicles de dues rodes) 
Cilindrada superior a 50 cc fins a 125 cc .................................................................................... 84 
Cilindrada superior a 125 cc........................................................................................................ 86 
 
Motors de quatre temps (vehicles de dues rodes) 
Cilindrada superior a 50 cc fins a 125 cc .................................................................................... 84 
Cilindrada superior a 125 cc fins a 500 cc.................................................................................. 86 
Cilindrada superior a 500 cc........................................................................................................ 88 
 
Vehicles de quatre rodes destinats al transport 
de persones.................................................................................................................................. 84 
 
5. Si el soroll sobrepassa el nombre màxim de decibels esmentat en el paràgraf anterior, i de 
conformitat amb l´ordenança municipal per vetllar la qualitat sonora del medi urbà, s´immobilitzarà i 
es dipositarà el vehicle en el Dipòsit Municipal. 
 
6. Els titulars estaran obligats -sens perjudici de la sanció corresponent- a dipositar una fiança de 
25.000 PTA, com a requisit previ per recuper el vehicle, que serà retornada un cop el vehicle, moto 
o ciclomotor superi la revisió corresponent per part del servei de la Guàrdia Urbana, acreditativa 
d´haver corregit l´anomalia. 
 
7è. En el cas de motocicletes i ciclomotors, l´informe de la Guàrdia Urbana restarà supeditat a una 
inspecció voluntària, amb un informe favorable, que s’haurà de fer en qualsevol estació oficial 
d´ITV. 
 
8è. Transcorregut el període de tres mesos des de l´ingrés d´un vehicle al Dipòsit Municipal sense 
que el titular o propietari no el retiri, s´entendrà que renuncia totalament i voluntàriament a favor de 
l´Ajuntament i, per tant, es podrà procedir al seu desballestament. 
 
 
Article 94 - Bicicletes
 
1. Les bicicletes no podran circular per les voreres, places, andanes i passeigs a menys que 
existeixi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat. En tot cas els vianants hi gaudiran 
de preferència de pas. (G) 
 
2. Si no circulen pels carrils reservats a bicicletes, ho faran per la calçada, tan a prop de la vorera 
com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres vehicles. En aquest cas, circularan 
pel carril contigu al reservat. (L) 
 
3. Resta prohibit circular en paral·lel, excepte en els carrils reservats a bicicletes. Quan dos o més 
ciclistes circulin junts, ho faran un rere l'altre i al més a prop de la vorera o del lateral que sigui 
possible. (L) 
 
 
Article 95 - Permisos especials per circular
 
1. Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors a les autoritzades 
reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la vila sense autorització municipal. 
(G) 
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Les autoritzacions indicades en el punt anterior podran ser per a un sol viatge o per a un determinat 
període. 
 
2. La prestació de serveis per part de la Guàrdia Urbana amb motiu de conducció i 
acompanyament de vehicles i l'atorgament d'autoritzacions per a circulacions especials generarà 
l'obligació de pagament del preu públic corresponent, que serà a càrrec de qui sol·liciti la prestació i 
es determinarà mitjançant l´ordenança corresponent . 
 
 
Article 96 - Usos prohibits a les vies públiques
 
1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles no es permetran els jocs o diversions 
que puguin representar un perill per als transeünts o fins i tot per als mateixos que els practiquin. 
(G) 
 
2. Els patins, patinets, monopatins, tricicles d'infants i similars, ajudats o no de motor, podran 
circular per voreres, andanes i passeigs, però adequaran la seva velocitat a la normal d'un vianant i 
estaran sotmesos a les normes establertes per aquesta ordenança. 
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TÍTOL V  UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
Art. 97 - Deure de respectar l´ús comú dels béns de domini públic. 
Art. 98 - Usos privatius i comuns especials. 
Art. 99 - Instal·lació de tanques de protecció d'obres i de tubs de càrrega i descàrrega. 
Art. 100 - Requisits i condicions de les instal·lacions. 
Art. 101 - Ús comú de la via pública. 
Art. 102 - Venda ambulant de caràcter puntual. 
Art. 103 - Col·locació de taules, cadires i baguls frigorífics, i altres elements davant d´un 

establiment de pública concurrència. 
Art. 104 - Instal·lació de paravents. 
Art. 105 - Condicions per utilitzar de l´arbrat de la via pública. 
Art. 106 - Rodatge de pel·lícules a la via pública. 
Art. 107 - Circumstàncies de prioritat. 

 

 
 

 41



 
TÍTOL V UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 
 
 
Article 97 - Deure de respectar l'ús comú dels béns de domini públic
 
1. Resta prohibit utilitzar la via pública (carrers, places, parcs, ponts, camins i obres públiques 
d'aprofitament o utilització general) per exercir oficis o treballs i, en general, realitzar qualsevol acte 
que en limiti o n'exclogui la utilització per part dels altres vilatans sense perjudici de la normativa 
continguda als articles següents, amb relació a l'ús comú especial i a l'ús privatiu de la via pública. 
No són aplicables els articles següents als Encants setmanals, que són objecte de regulació 
específica a l'Ordenança de venda ambulant de Molins de Rei. (MG) 
 
2. Resta prohibit també situar o deixar abandonats a la via pública objectes particulars, encara que 
estiguin adossats a establiments pertanyents als seus propietaris, sense cap altra excepció que la 
derivada de les normes vigents referents a la realització d'obres particulars i fires i mostres a la via 
pública. (G) 
 
3. L'autoritat municipal podrà, en qualsevol moment, i sense  avís previ, retirar les deixalles, runes, 
contenidors de ferro o similars, materials de construcció i qualsevol altre objecte que impedeixi o 
dificulti greument el pas o la lliure circulació per la via pública. 
 
En cas de ser portats al Dipòsit Municipal, el seu propietari haurà d'abonar les despeses 
corresponents. 
 
4. Els béns esmentats, si no són retirats del Dipòsit Municipal en el termini de temps que es 
notifiqui, seran subhastats en els terminis legals establerts. 
 
 
Article 98 - Usos privatius i comuns especials
 
1. La utilització privativa dels béns de domini públic, així com l'ocupació total o parcial de la via 
pública, restaran subjectes a l'atorgament de llicència temporal d'ocupació corresponent sempre 
que no comporti una transformació o modificació dels béns esmentats. (MG) 
 
Aquestes llicències seran revocables per raons d'interès públic. 
 
2. Quan la utilització impliqui la transformació o modificació dels béns de domini públic o bé es 
refereixi a béns afectats per serveis públics, restarà subjecta a l'atorgament de concessió 
administrativa. 
 
3. La utilització privativa i els aprofitaments especials comportaran l'obligació de satisfer els preus 
públics adients, així com les taxes per la tramitació dels respectius expedients establerts en 
ordenances fiscals i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
4. No és permesa l'exposició comercial d'aliments a la via pública, sens perjudici dels supòsits 
subjectes a autorització municipal, com ara l'exposició d'aliments artesanals en el marc de fires, 
concursos o altres activitats similars. (G) 
 
 
Article 99 – Instal·lació de tanques de protecció d'obres i de tubs de càrrega i descàrrega
 
1. És obligatòria la instal·lació de tanques en totes les construccions d'edificis, obres exteriors i 
enderrocs i per ocupar la via pública amb materials destinats a l'execució d'obres interiors. (MG) 
 
Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin instal·lar-hi tanques, se 
substituiran per ponts volants o bastides. 
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En cap cas, l'espai lliure de vorera no podrà ser inferior a 0,80 metres. En el cas que això no sigui 
possible, es facilitarà el pas mitjançant taulons i passarel·les degudament protegits i senyalitzats 
per permetre el pas de vianants, tapant provisionalment, si cal, els sots o desnivells. 
 
2. A les construccions i obres a què es refereix el número anterior, seran també obligatòries la 
instal·lació de tubs de càrrega i descàrrega de materials i productes d'enderroc i les mesures 
adequades que permetin evitar danys a persones o coses, però que no dificultin o agreugin la 
circulació o l'ús normal de la via pública. En tot cas, la tanca o l´element protector de l'obra tindrà 
l'alçada suficient per impedir la caiguda de materials i enderrocs a les voreres i a les calçades. 
(MG) 
 
3. Sempre que sigui possible, les tanques s'instal·laran de materials prefabricats de fibrociment o 
altres aglomerats de ciment. Malgrat tot, en determinats casos, l'Administració municipal podrà 
obligar els constructors a utilitzar preceptivament els materials esmentats. 
 
4. Tota tanca de protecció ostentarà un rètol indicatiu de la llicència municipal, segons el model que 
serà facilitat per la Secció d'Obres de l'Ajuntament, amb les dates d'inici de l'obra i d'acabament de 
la llicència de l'obra i l'horari de treball.  Les tanques no podran ocupar una superfície de via pública 
superior a l'autoritzada. En cas d'infracció, sense perjudici de les sancions procedents, 
l'Administració municipal obligarà el contractista de l'obra que enderroqui la tanca i en construeixi 
una altra dintre dels límits autoritzats; en cas que no ho faci, ho faran els serveis municipals a 
càrrec d'ell. El propietari de les obres serà responsable subsidiari de les obligacions establertes al 
número anterior. (MG) 
 
5. El demandant de la llicència haurà de declarar a l'Administració municipal el lloc de 
l'emplaçament i el format de les tanques i dels tubs de càrrega i descàrrega. 
 
6. La col·locació i l'estacionament a la via pública i a les voreres de mercaderies, objectes o 
elements que impedeixin el pas mínim tal com determina l'apartat 1 d'aquest article podran ser 
retirats per les brigades municipals. (G) 
 
7. Quan es facin obres a la via pública o d'edificació s'han d'instal·lar tanques o 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. (MG) 
 
8. 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 determina l'ordenança que regula les instal·lacions de conduccions a la via pública i 
espais lliures. (G) 
 
9. Els materials de subministrament, i també els residus, s'han de dipositar dins de l'obra o dins de 
la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. Si calgués dipositar-los a la via 
pública, s'exigirà autorització municipal. (G) 
 
10. Totes les operacions d'obres com pastar, serrar, etc., s'han de fer a l'interior de l'obra o dins de 
la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada. Està totalment prohibit realitzar 
aquests treballs en altres llocs de la via pública. (G) 
 
11. 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. (G) 
 
 
Article 100 - Requisits i condicions de les instal·lacions
 
Els elements que es puguin fixar o instal·lar a la via pública hauran d'ajustar-se, a cada moment, a 
la normativa municipal reguladora del mobiliari urbà que afecti la imatge de l'entorn, i és obligació  
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del titular de la llicència o concessió el manteniment en perfecta condició d'ús i neteja, tot 
respectant escrupolosament la resta de mobiliari urbà, dels arbres i les plantes existents, protegint-
los si és necessari. (MG) 
 
 
Article 101 - Ús comú general de la via pública
 
1.- A l'efecte dels articles anteriors s'entendrà 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. 
 
2. Malgrat tot, l'òrgan competent podrà ordenar la retirada dels referits elements quan no es 
respecti la normativa sobre mobiliari urbà i quan s'origini la parada de públic a les voreres que 
produeixi dificultats en el trànsit o impedeixi l'ús normal de la via pública.(G) 
 
 
Article 102 - Venda ambulant amb caràcter puntual i d'altres activitats lucratives
 
1. La venda ambulant o qualsevol altre tipus d'activitat particular lucrativa a la via pública (recollida 
de roba usada, d'ampolles de vidre, de paper, cartrons, etc.) resten subjectes a llicència municipal 
prèvia. Aquestes llicències, que en tot cas tindran en compte la normativa específica aplicable, 
establiran la validesa i el termini pel qual s'atorguen. Només es podran exercir aquestes activitats 
en els llocs i en les dates prefixades per l'Ajuntament. (G) 
 
2. No és permesa la venda d'aliments en els mercats municipals ambulants. (G) 
 
3. Totes les persones obligades a proveir-se de llicència hauran de presentar-la o exhibir-la a 
petició de l'autoritat, agent o empleat municipal, en el benentès que qualsevol negativa a exhibir-la 
serà considerada constitutiva d'infracció. (G) 
 
 
Article 103 – Col·locació de taules, cadires i baguls frigorífics i altres elements davant d´un 

establiment de pública concurrència
 
1. La col·locació a la via pública de taules, cadires i baguls frigorífics amb finalitat lucrativa podrà 
ésser autoritzada en els casos següents: 
 
 Cas a) Espais longitudinals. Són aquells en els quals predomina la funció de pas sobre la 

funció d'estada (voreres, carrers de vianants, etc.). En aquest cas, i com a norma general, 
s'hauran de complir els requisits següents: 

 
 1r L'amplada mínima de la vorera que s’ha d’utilitzar parcialment serà de 4 metres. (G) 
 
 2n L'amplada màxima de la franja que ocuparan les taules i les cadires no superarà, en 

cap cas, la meitat de l'amplada de la vorera, tret de si la vorera té una amplada superior als 
6 metres. En aquest cas, s'ha de deixar un pas lliure a la vorera de 2 metres a part dels 
escocells o els altres elements urbans.(G) 

 
 3r Les cadires i les taules es disposaran de manera que no impedeixin o dificultin, en cap 

moment, l'accés lliure a les finques confrontants i als passos de vianants i la fluïdesa del 
trànsit de vianants. (G) 
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 4t La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires correspondrà amb la 

façana del local sol·licitant. Malgrat això, es podrà concedir, amb caràcter excepcional, una 
longitud major quan l'Ajuntament consideri que no ocasiona dificultats a les àrees 
confrontants. S´haurà de senyalar, a la vorera i amb pintura blanca, el perímetre autoritzat. 
(G) 

 
 5è En els carrers de vianants imperarà el caràcter de lloc de trobada pública. Per aquesta 

raó, no s'hi autoritzarà la instal·lació de taules i cadires tret que l'amplada del carrer sigui 
superior a 6 metres i que l'amplada de la franja no superi, en cap cas, la tercera part de 
l'amplada del carrer. També es tindran en compte altres condicions: estètiques, 
urbanístiques, etc.(G) 

 
 Cas b) Espais centrals. Són aquells en els quals predomina la funció d'estada i trobada 

sobre la de pas. En aquest cas, i com a norma general, l'autorització estarà supeditada a 
les limitacions següents: 

 
 1r. Es respectaran les zones enjardinades i les zones de joc i descans existents i, es 

permetrà, a més, la fluïdesa del trànsit de vianants.(G) 
 
 2n. El titular de la llicència haurà de senyalar, a la vorera, amb pintura blanca, el perímetre 

dins del qual han de restar col·locats els vetlladors, llevat dels casos en què, per raons 
estètiques, s'exclogui. (G) 

 
 3r. Serà d´aplicació el previst a l´apartat 4t del punt 1r. 
 
2. La llicència municipal d´ocupació de la via pública haurà d´ésser sol·licitada pel titular de 
l´activitat. 
 
3. En el tràmit administratiu per a la seva concessió la comunitat de veïns respectiva disposarà de 
deu dies per a poder presentar al·legacions de caràcter consultiu no vinculant. 
 
4. Les llicències per col·locar taules i cadires a la via pública podran tenir una durada mensual, 
semestral o anual. Amb aquests efectes s'estableixen dues temporades: 
 
 -Temporada A, de l'1 d'abril al 30 de setembre. 
 -Temporada B, de l'1 d'octubre al 31 de març. 
 
5. En tot cas, l'horari per a ocupar de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 
serà establert mitjançant Decret de l'Alcaldia. Com a norma general, l'horari màxim d'ocupació 
finalitzarà a les 22 hores de diumenge a dijous, i a les 24 hores divendres, dissabtes i vigílies de 
festes.(MG) 
 
L'incompliment de l'horari serà motiu de retirada del permís concedit. (MG) 
 
6. Quan així es determini en la llicència d'ocupació, s'han de col·locar elements estructurals adients 
per delimitar la zona ocupada.  Tots aquests elements hauran de ser compatibles amb la imatge de 
l'entorn.(G) 
 
7. En tot cas, és obligatòria la neteja diària de l'espai ocupat i la instal·lació de les papereres 
necessàries. (G) 
 
8. L´obligació de sol·licitar llicència municipal d´ocupació de la via pública també serà d´aplicació en 
el supòsit de terrenys de propietat privada d´ús públic.  En aquest cas es requerirà la conformitat de 
la comunitat de veïns corresponent. 
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Article 104 – Instal·lació de paravents
 
1. La instal·lació de qualsevol mena de paravents al costat dels establiments o als seus voltants 
requereix llicència municipal. En tot cas, s'hauran d'ajustar al que disposi el manual d'imatge del 
mobiliari urbà. (G) 
 
 
Article 105 - Condicions per utilitzar l'arbrat de la via pública
 
Arran de fires i festes tradicionals, podrà autoritzar-se els propietaris o titulars d'establiments, 
després de l'informe previ favorable emès pel servei municipal pertinent, utilitzar l'arbrat de la via 
pública per sostenir instal·lacions i ornaments elèctrics, sota les condicions següents: 
 
 a) No es podran tallar branques ni introduir claus als arbres. (G) 
 
 b) Els elements sostenidors aniran damunt de fusta o suro de suficient amplada, recolzats 

a l'arbre mitjançant un cos tou (goma, cautxú o lona de suficient gruix). Els lligams es faran 
sobre aquest mateix cos tou. 

 
 c) Els cables aniran a l'alçada mínima de 5 metres. 
 
 d) Les instal·lacions i els ornaments es col·locaran de manera que no dificultin o impedeixin 

la vista dels habitatges situats davant l'arbre i/o els arbres de què es tracti. 
 
 e) Acabada la utilització, hauran d'ésser tallats els lligams que s'hagin fet i retirats els 

materials emprats a càrrec deles persones responsables de la sol·licitud de col·locació. 
 
 
Article 106 - Rodatge de pel·lícules a la via pública
 
El rodatge d'escenes de pel·lícules a la via pública i, concretament, en jardins i parcs municipals, es 
realitzarà als llocs i en l'horari que determini la llicència i, en tot cas, d'una forma que no produeixi 
entrebanc del trànsit urbà. 
 
 
Article 107 - Circumstàncies de prioritat
 
Els casos de diversos sol·licitants de la mateixa ocupació de la via pública es resoldran tenint en 
compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència, com també els altres mèrits o requisits 
que es recullin a les bases de la convocatòria. 
 

 

 
 

 46



TÍTOL VI  NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
Art. 108 - Neteja a la via pública en relació amb l'ús comú general dels vilatans. 
Art. 109 - La neteja de la via pública en cas d'obres i activitats diverses. 
Art. 110 - Neteja dels exteriors dels immobles. 
Art. 111 - Neteja i manteniment de solars. 
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TÍTOL VI NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
 
 
Article 108 - Neteja a la via pública en relació amb l'ús comú general dels vilatans
 
1. A efectes de la neteja, es consideren com a via pública: avingudes, passeigs, carrers, places, 
camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones 
d'esbarjo, ponts, túnels per als vianants i altres béns d'ús públic destinats directament a l'ús comú 
general vilatà. 
 
2. L'Ajuntament ha d'afavorir les accions que en matèria de neteja pública col·lectiva desenvolupin 
els particulars i que s'orientin a millorar la qualitat de vida a la vila. 
 
3. Tots els vilatans poden col·laborar a evitar i prevenir que el municipi s'embruti o deteriori. 
 
4. 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, closques, pellofes de llavors, 
pinyols de fruites, xiclets i altres materials similars s'han de dipositar a les papereres instal·lades al 
carrer. (L) 
 
5. Les puntes de cigar o de cigarretas o altres materials encesos s'han d'apagar abans de dipositar-
los dins les papereres. (L) 
 
6. Es prohibeix llençar a terra qualsevol tipus de deixalla des dels vehicles, tant si estan aturats com 
en marxa. (G) 
 
7. No es permet llençar des de balcons i terrasses cap tipus de deixalla, com tampoc espolsar 
catifes a l´exterior de les façanes que donen a la via pública, amb perjudici dels veïns dels pisos 
inferiors i dels vianants. (G) 
 
8. Els cartrons i altres materials similars d´embalatge que no puguin ser dipositats dins del 
contenidor, es podran dipositar a l´exterior, degudament plegats i lligats. (G) 
 
9. Els materials residuals voluminosos o els de petit format però en gran quantitat s'han de lliurar 
als serveis de recollida de residus, en la forma que queda estipulada a la present ordenança. 
 
10. Correspon als particulars i als propietaris la neteja dels passatges particulars, els patis interiors 
d'illes de cases, llevat d'aquells en què l'Ajuntament ha decidit fer-ne la neteja, els solars i les zones 
verdes particulars, les galeries comercials i similars, i també els elements indicats a l'article 109 de 
la present ordenança. En cas de copropietat, correspon solidàriament a tots els titulars. (G) 
 
11. 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 dictin els serveis tècnics municipals amb aquest efecte. 
 
12. Els productes resultants de l'escombrada i neteja no poden, en cap cas, abandonar-se 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. (G) 
 
13. L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons l'ordenança han 
d'efectuar els vilatans, després de fer-ne el 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. 
 
14. Per tal de facilitar la neteja de la calçada, s'ha de procurar que entre els vehicles i la vorera hi 
hagi espai suficient per poder fer-la. 
 
 
Article 109 - La neteja de la via pública en cas d'obres i activitats diverses
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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 aquesta s'embruti i, si és el cas, han de netejar i retirar tots els materials 
residuals que l'activitat generi. (G) 
 
2. Els titulars d'activitats com fires, circs, teatres ambulants i d'altres que utilitzin la via pública o 
terrenys municipals estan obligats a dipositar una fiança que garanteixi les responsabilitats 
derivades de la seva activitat. Si fos necessari efectuar una neteja per part de l'Ajuntament, la 
fiança servirà per pagar aquests costos. 
 
3. 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. (MG) 
 
 a) Es prohibeix el transport de formigó amb vehicle formigoner que no dugui tancada la 

bocana de descàrrega com a dispositiu que impedeixi l'abocament de formigó a la via 
pública. Així mateix, es prohibeix netejar les formigoneres a la via pública. (MG) 

 
 b) Quant al que disposen els números precedents, 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. 

 
4. 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. (G) 
 
 b) Buidar, llençar i dipositar qualsevol deixalla de tipus industrial líquida, sòlida o 

solidificable. (MG) 
 
 c) Abandonar mobles, estris i altres objectes voluminosos d'ús domiciliari. (G) 
 
 d) Abandonar animals morts. (G) 
 
 e) Rentar animals a la via pública. (G) 
 
 f) Rentar vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar-hi reparacions o altres actuacions 

similars, llevat d'actuacions puntuals d'emergència. (G) 
 
5. La neteja d'aparadors i elements exteriors d'establiments efectuada per empreses o particulars, 
s'ha de fer sempre tenint cura de no embrutar la via pública. Els responsables de l'incompliment 
són els titulars de l'activitat. (G) 
 
 
Article 110 - Neteja dels exteriors dels immobles
 
1. Els propietaris de finques, edificis, habitatges i establiments estan obligats a conservar-los en les 
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. (L) 
 
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 un 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. Els responsables de l'incompliment són els ocupants i solidàriament 
els propietaris. (L) 
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3. Els dipòsits, parallamps, antenes de televisió, aparells d'aire condicionat 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.(G)  
Amb relació a les instal·lacions existents en el moment de l´aprovació de la present ordenança, 
s´estableix un període de dos anys per al seu compliment. 
 
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.  
 
En cap cas es permet que l'aigua de condensació de qualsevol aparell d´aire condicionat 
s’expel·leixi directament a la via pública. (G) 
 
 
Article 111 - Neteja i manteniment de solars
 
1. Els propietaris de solars i terrenys situats dins del nucli de la vila han de tancar-los i mantenir-los 
lliures de deixalles i residus i en les condicions degudes d'higiene, salubritat, seguretat i 
ornamentació pública. (MG) 
 
2. La prescripció anterior inclou l'exigència de la desinfecció i desratització dels solars quan sigui 
necessari. (MG) 
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TÍTOL VII   ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
 
Art. 112 -  Mesures de col·laboració cívica. 
Art. 113 - Característiques del servei d'advertiment al públic. 
Art. 114 - Taxa de vigilància especial. 
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TÍTOL VII  ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
 
 
Article 112 - Mesures de col·laboració cívica
 
1. Els establiments obligats a disposar del servei d'advertiment al públic descrit en els punts 
d'aquest article són els següents (MG): 
 
 
 a) Establiments d´exhibició artística, com ara cinemes, teatres, circs, cafès teatre i sales de 

concert. 
 
 b) Establiments d´espectacles i d´ambientació musical, com ara discoteques, sales de 

festa, bars musicals i, en general, qualsevol tipus de bar amb horari de tancament extès (a 
partir de les 23,00 hores). 

 
 c) Establiments de jocs d´atzar, com ara: salons recreatius, sales de bingo, casinos de joc, 

etc. 
 
 
2. El servei d'advertiment al públic consistirà en una persona encarregada de vetllar l'interior del 
local i d'una altra encarregada de vetllar l'accés o accessos del local. 
 
3. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de les alteracions de l'ordre públic 
produïdes per persones que entrin a l'establiment o en surtin recaurà sobre el titular de la llicència 
municipal, sempre que no hagi adoptat en cada supòsit les mesures establertes en el present 
article. (G) 
 
4. L'esmentat servei serà responsable d'advertir al públic dels possibles incompliments dels seus 
deures cívics, tals com la producció de soroll, l'obstrucció de les sortides d'emergència i del trànsit 
de vehicles, persones i d'altres. En cas que les seves recomanacions no siguin ateses, haurà 
d'avisar immediatament als serveis d'ordre públic que escaigui als efectes adients. 
 
5. Els establiments que, d'acord amb el que s'estableix als paràgrafs anteriors, hagin de comptar 
amb servei d'advertiment i tinguin més d'un accés ordinari hauran de disposar de tantes persones a 
l'exterior com accessos oberts, en el cas que aquests es trobin a una distància superior a 20 
metres un de l'altre dins de la mateixa façana i en el cas que estiguin situats en façanes diferents 
del  mateix edifici, sigui quina sigui la distància entre els accessos. (MG) 
 
6. A cada establiment obligat a tenir servei d'advertiment hi haurà una persona que sigui la 
responsable de l'ordre del local i dels seus accessos i que faci d'interlocutor davant les autoritats en 
qualsevol moment, en cas d'inspeccions o comprovacions. (G) 
 
7. Serà responsabilitat dels establiments, també, el manteniment de la neteja de les voreres o 
espais de vianants fins a una distància de vint metres a comptar des de cadascuna de les portes 
d'accés dels locals, en especial pel que fa referència a la presència d´empolles, envasos, gots i 
altres deixalles produïdes per l'activitat de l'establiment. (MG) 
 
 
Article 113 - Característiques del servei d'advertiment al públic
 
1. La persona acreditada per al servei d'advertiment a l'interior podrà ser alguna de les que realitzin 
un treball a l'establiment en contacte amb el públic, com ara cambrers, etc. En canvi, la persona o 
persones acreditades per al servei a l'exterior no podrà simultanejar aquesta tasca amb cap altra i 
haurà de romandre al punt d'accés permanentment, d´on haurà d'ésser substituït/s per un altre dels 
titulars del servei en cas d'absències momentànies. (G) 
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2. Per exercir aquesta funció no serà necessària la pertinença a la plantilla d'empreses de 
seguretat o similars, atesa la seva tasca de simple advertiment de la conveniència de no produir 
molèsties innecessàries i, si cal, de donar-ne immediatament coneixement a l'autoritat competent. 
 
3. L'Ajuntament podrà establir que la Guàrdia Urbana hagi d'expedir acreditacions per a les 
persones que designin els titulars dels establiments per exercir les tasques d'advertiment i per als 
responsables dels locals, de manera que hom pugui recusar aquelles persones que hagin 
presentat anteriorment deficiències comprovades en el seu exercici. L'Ajuntament també podrà 
encomanar a la Guàrdia Urbana campanyes divulgadores i d'homogeneïtzació de les tasques 
d'advertiment, mitjançant cursets de formació, circulars periòdiques o pels mitjans que hom 
consideri adients. 
 
4. Els titulars de l'activitat, mitjançant el servei d'advertiment al públic, impediran l'accés de menors 
en establiments públics o en locals d'espectacles quan estigui prohibit, així com també la venda o 
servei de begudes alcohòliques en aquests menors. (MG) 
 
 
Article 114 - Servei de vigilància especial
 
L'Ajuntament podrà prestar un servei de vigilància complementari de l'ordinari destinat 
exclusivament a evitar les molèsties produïdes per l'incompliment de la llei a l'entorn dels 
establiments amb més possibilitats de generar alteracions de l'ordre vilatà. 
 
La prestació d´aquest servei es gravarà amb el preu públic que s´estableixi a l´efecte. 
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TÍTOL VIII INFRACCIÓ, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Art. 115 -  Preliminar. 
Art. 116 - Infraccions. 
Art. 117 - Sancions. 
Art. 121 - Criteris objectius i subjectius. 
Art. 122 - Reincidència. 
Art. 123 - Instrucció d´expedient sancionador. 
Art. 129 - Procediment simplificat. 
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TÍTOL VIII INFRACCIÓ, SANCIONS I PROCEDIMENT SANCIONADOR. 
 
Article 115 - Preliminar
 
El present títol regula les infraccions i les sancions corresponents, amb relació a les matèries 
objecte d'aquesta ordenança, i el procediment que ha d’aplicar l'Ajuntament de Molins de Rei en tot 
exercici de la seva potestat sancionadora. A aquests efectes, les normes següents han estat 
adaptades als principis de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques, i al 
Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost, que són de directa aplicació, i en tot cas en absència de 
regulació pròpia. 
 
1. D'acord amb el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, la infracció dels preceptes d'aquesta ordenança serà sancionada per aquest 
Ajuntament o proposada per aquest a altres instàncies de l'Administració quan, per la naturalesa o 
la gravetat de la infracció, la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica que fos 
aplicable. 
 
2. Amb relació al Títol III d'aquesta ordenança per imposar sancions superiors, la multa màxima 
permesa s'haurà de recórrer a la regulació establerta a la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció 
dels animals (DOGC número 967, de 18 de març de 1988 i les modificacions d'aquesta llei 
efectuades per la Llei 3/1994, de 20 d'abril). 
 
3. Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions a les disposicions 
del Títol IV d'aquesta ordenança es resoldran d'acord amb el que disposa el Títol VI del Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i el Reial Dret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual 
s'aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària. 
 
Les sancions de multes previstes en el quadre d'infraccions i sancions, quan el fet que les origini no 
estigui castigat per les lleis penals ni pugui comportar la retirada de les autoritzacions 
administratives a què es refereix l'article 67.4 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, 
pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, podran fer-se efectives en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb una 
reducció del vint per cent (20%) sobre la quantitat fixada prèviament, sense que el pagament 
comporti la conformitat amb la denúncia, i se´n podran formular les al·legacions que  l'expedient 
estimi adients en el termini abans indicat. Si no s'efectuen al·legacions i s'ha fet efectiu l'import de la 
sanció, es donarà l'expedient per finalitzat. 
 
Resta vigent la RELACIÓ CODIFICADA D´INFRACCIONS, aprovada per l´Ajuntament Ple, en 
sessió celebrada el dia 30 d´abril de 1992. 
 
 
Article 116 - Tipus d'infracció
 
Es consideraran infracció administrativa els fets o conductes que impliquin l'incompliment total o 
parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal, d'acord amb 
el quadre que acompanya el present text. 
 
Tota infracció serà classificada lleu, greu o molt greu i anirà adjuntada de la sanció corresponent. 
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Article 117 - Tipus de sancions
 
1. Les sancions que s’imposaran són les següents: 
 
 a) Amonestació. 
 
 b) Multa. 
 
 c) Reposició del bé al seu estat inicial. 
 
 d) Suspensió temporal de l'activitat, total o parcial, i de la llicència o títol municipal que 

autoritza l'activitat. 
 
 e) Suspensió definitiva d'activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos termes, de la 

llicència o títol municipal que autoritza l'activitat. 
 
 f) Precintament d'aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporal o definitiu. 
 
2. Les sancions previstes en aquesta ordenança s'apliquen als responsables sens perjudici de 
l'exercici de les accions civils i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé 
públic i de l'obligació de rescabalar els danys o d'indemnitzar pels perjudicis causats. 
 
 
Article 118
 
1. La multa que s'imposi en qualsevol cas pot anar adjuntada de qualsevol de les altres sancions 
establertes a l'art. 117, especialment en la mesura en què condicionin l'exercici de l'activitat, 
sempre que es tracti d'infraccions greus o molt greus. 
 
 
2. La imposició de qualsevol sanció prevista  en aquesta ordenança no exclou la responsabilitat 
civil o penal que pugui correspondre al sancionat. 
 
 
Article 119
 
De conformitat amb l'article 221.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, es poden imposar multes per infracció dels preceptes d'aquesta ordenança fins a la 
quantia màxima de vint-i-cinc mil pessetes. 
 
 
Article 120
 
1. Sancionament de les infraccions: 
 
 Les infraccions seran sancionades per l'òrgan competent amb multes de fins a 5.000 

pessetes, les lleus, fins a 15.000 pessetes, les greus, i fins a 25.000 pessetes, les molt 
greus, així com la retirada de l'autorització municipal quan així estigui establert al tipus 
corresponent. Totes les infraccions podran tenir com a sanció alternativa o complementària 
l'amonestació per part de l'òrgan competent. 

 
2. Infraccions contra les persones: 
 
 En el cas que les infraccions s'hagin comès contra les persones, l'Ajuntament podrà 

mitjançar entre les parts per tal que l'infractor repari la situació de falta comesa. 
 
 En cas d'arribar a un acord satisfactori entre ambdues parts, l'acte de reparació deixarà 

sense efecte la possible sanció econòmica. 
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3. Infracions contra els béns públics: 
 
 En concordança amb l´article 24 d'aquesta normativa, en casos d'infraccions contra béns 

públics, l'Ajuntament facilitarà a l'infractor la possibilitat de commutar la sanció econòmica 
per la reposició del bé malmès. 

 
 Així mateix, facilitarà la possibilitat de commutar la sanció econòmica i el rescabalament de 

despeses ocasionades al domini públic a través de la prestació de treballs a la comunitat, 
per a la qual cosa s'arribarà a acords en cada cas. 

 
 
Article 121 - Criteris objectius i subjectius
 
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte criteris objectius 
i subjectius, que es poden apreciar separadament o conjuntament: 
 
1. Són criteris objectius: 
 
 a) L'afectació de la salut i la seguretat de les persones 
 
 b) L'alteració social a causa del fet infractor 
 
 c) La gravetat del dany causat al medi ambient 
 
 d) La superfície afectada i el seu deteriorament 
 
 e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica 
 
 f) El benefici derivat de l'activitat infractora 
 
 
2. Criteris subjectius: 
 
Les sancions es graduaran, en cada cas concret, tenint en compte: 
 
 a) La bona o mala fe dels infractors 
 
 b) La reiteració 
 
 c) La transcendència social 
 
 d) El benefici il·lícit 
 
 e) El fet que l'objecte de la infracció sigui autoritzable, o no 
 
 f) El grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta ordenança 
 
 
Article 122 - Reincidència
 
1. S'entén que hi ha reincidència si l'infractor ha estat sancionat per resolució ferma, per haver 
comès més d'una infracció de la mateixa naturalesa dins del període de l'any immediatament 
anterior. 
 
2. En cas de reincidència, la sanció s'aplicarà en el seu nivell màxim i podrà donar lloc a classificar 
la infracció en un grau superior. 
 
 
Article 123 - Instrucció de l'expedient sancionador
 

 

 
 

 57



A l’efecte de sancionar, s'entén com a òrgan competent l'alcalde-president de la corporació. 
 
 
Article 124
 
Sens perjudici de la sanció corresponent, els agents de l'autoritat impediran l'exercici de l'actuació 
il·lícita i adoptaran les mesures cautelars necessàries a aquest efecte. 
 
 
Article 125
 
Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta ordenança suposin infraccions de normes de 
rang superior, s'incoarà el corresponent expedient sancionador i s'aplicaran les sancions d'acord 
amb la legislació vigent en cada matèria. 
 
En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimin que els 
fets també podrien ser constitutius d'il·licitud penal, ho comunicaran al Ministeri Fiscal i sol·licitaran 
testimoni sobre les actuacions practicades respecte de la comunicació. 
 
 
Article 126
 
Són persones responsables de les sancions tipificades en la present ordenança totes aquelles que 
han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, siguin persones físiques o 
jurídiques. 
 
 
Article 127
 
1. Són responsables en concepte d'autor les persones que han comès directament o 
immediatament el fet infractor i les que han impartit les instruccions o ordres necessàries per 
cometre'l. 
 
2. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 
resoldre sense mes tràmit amb la imposició de la sanció que procedeixi. 
 
3. Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de l'imputat, en qualsevol 
moment anterior a la resolució, implicarà igualment l´acabament del procediment, sense perjudici 
de poder interposar els recursos corresponents. 
 
 
Article 128
 
1. El pagament voluntari de la sanció que es proposi, dins els quinze dies naturals posteriors a la 
notificació de la iniciació del procediment, implicarà l'automàtica reducció del vint per cent (20%) de 
la multa. Aquesta opció es manifestarà a l'inculpat en l'esmentada notificació. 
 
2. El pagament, però, no es podrà satisfer a l'agent denunciant, sinó a la Caixa de la corporació, o a 
les entitats financeres amb les quals hi hagi un acord de col·laboració en recaptació d'ingressos 
municipals. 
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Article 129
 
No s'imposaran sancions per infraccions a les normes d'aquesta ordenança, ni seran executades, 
fins que no siguin fermes per via administrativa i en virtut del procediment que s'estableix a 
continuació: 
 
1. INICIACIÓ. L'expedient sancionador s'inicia sempre d'ofici, per providència d'Alcaldia, a pròpia 
iniciativa, com a conseqüència de petició raonada d'altres òrgans o amb denúncia prèvia. En tot 
cas es podrà acordar la realització d'actuacions prèvies per investigar si procedeix, o no, la iniciació 
de l'expedient. 
 
La providència contindrà: 
 
 a) Identificació de la persona o persones presumptament responsables 
 
 b) Els fets, la qualificació i la possible sanció 
 
 c) Instructor i secretari, i l´especificació d´un període de tres dies per recusar el càrrec en 

els supòsits establerts a la llei 
 
 d) Òrgan competent per resoldre-la i la informació del que estableix l'article 128 d'aquesta 

ordenança 
 
 e) Mesures cautelars, si escauen 
 
 f) Indicació del dret a formular al·legacions i a l'audiència en el procediment. 
 
 
2. INSTRUCCIÓ.   En el termini de 15 dies des de la notificació de l'anterior providència als 
interessats, aquests podran aportar al·legacions, documents o informacions en defensa dels seus 
drets. 
 
Per la seva banda, l'instructor podrà practicar tantes diligències com siguin necessàries per esclarir 
els fets i les responsabilitats. 
 
A més, l'instructor podrà acordar l'obertura d'un període de prova d'ofici a proposta dels interessats. 
 
 
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.   Finalitzarà la instrucció amb la proposta de resolució en la qual, 
motivadament, es fixaran els fets, la seva qualificació i si donen lloc a infracció administrativa, la 
persona o persones responsables i la sanció i mesures provisionals que escaiguin, o bé la 
declaració de no existència de responsabilitats. 
 
La proposta de resolució serà notificada als interessats, a qui es posarà de manifest el 
procediment, durant 15 dies i en els termes que estableixi la llei. 
 
4. RESOLUCIÓ.   Finalment, l'alcalde resoldrà mitjançant decret motivat i congruent, que serà 
notificat als interessats. Aquest decret esgotarà la via administrativa, sense que es pugui interposar 
res contra aquest recurs administratiu ordinari. 
 
 
5. INDEMNITZACIONS.  Independentment del seu contingut essencial, la resolució declararà, si 
escau, l'exigència a l'infractor de la reposició al seu estat originari de la situació alterada i la 
indemnització dels danys i perjudicis causats en la quantia que es determini a la fase d'instrucció. 
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Article 130
 
 PROCEDIMENT SIMPLIFICAT. Quan la infracció sigui qualificable de lleu, serà d´aplicació 

el procediment simplificat d´acord amb el que estableixen els articles 23 i 24 del R D 
1398/93, que es descriu breument a continuació: 

 
  a) Providència d´inici de l´expedient en els termes regulats a l´article 129.1 de la 

 present ordenança, en el qual s´especifica el caràcter simplificat 
 
  b) Notificació als interessats de la reducció de tota la fase d'instrucció a un període 

de  deu dies 
 
  c) Proposta de resolució 
 
  d) Resolució de l'alcalde en un termini de tres dies hàbils 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
 
Els preceptes que estableix la present ordenança s'entenen sense perjudici de les intervencions 
que corresponguin als altres organismes de l'Administració en l'esfera de llurs respectives 
competències. 
 
 
 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
 
Queden derogades totes les ordenances, bans i reglaments municipals d'aquest Ajuntament que 
s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions de la present ordenança. 
 
Així mateix, aquestes i totes les altres ordenances municipals de l'Ajuntament de Molins de Rei que 
continguin normes sancionadores són modificades per l'entrada en vigor de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, així com el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost. En conseqüència, el 
procediment específic per a l'exercici de la potestat sancionadora de l'Ajuntament de Molins de Rei, 
en tots els àmbits de la seva competència, és el que s´estableix al títol vuitè de la present 
ordenança. 
 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
La present ordenança entrarà en vigor a partir del termini de quinze dies, previst a l´article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases de règim local, comptats des de l´endemà de la 
publicació íntegra en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. 
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ANNEX I 
 
 
..........................................................., amb DNI ................, i domicili a...................... 
............................................................ 
 
MANIFESTA: 
 
 
I. Que el dia .................... va protagonitzar els fets en virtut dels quals va resultar............................ 
............................................................ 
............................................................ 
 
i que imposada la corresponent sanció i/o vista la proposta d'alternativa a la sanció que correspon 
en aquests casos, formulada per l'Ajuntament (ratllar el que no procedeixi), decideix 
VOLUNTÀRIAMENT escollir la commutació de la sanció pecuniària per treball comunitari 
consistent a ............ 
............................................................ 
que efectuarà en les condicions següents ................... 
............................................................ 
............................................................ 
 
 
II. Que reconeix la naturalesa voluntària d'aquesta decisió i d’aquest document per a la finalització 
de l'expedient sancionador, i en tot cas manifesta que les feines que ha de  realitzar no impliquen 
vincle laboral, ni tampoc arrendament de serveis, i que no existeix contraprestació econòmica, sinó 
elcompliment d'una petició voluntària de commutar una sanció per treball d'interès comunitari. 
 
 
III. Que assumeix tota la responsabilitat que es pugui generar com a conseqüència dels seus actes 
i omissions en la realització de les feines comunitàries, i resta directament obligat als tercers 
perjudicats. 
 
 
IV. Que assumeix el risc dels danys que pugui prendre en la realització de les feines pactades i 
renuncia a qualsevol reclamació futura, llevat del cas de dol manifest, o negligència imputable a 
l'Administració. 
 
Molins de Rei, ......d ......................de 199 
 
Nom ............................................... 
 
     SEGELL DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Firma ................................. 
 
ANNEX II 
 
 
(Només en el cas de menors d'edat) 
 
..........................................................., com a (pare/mare/tutor) de................. ................ l'autoritzo a 
firmar el present document i assumeixo les responsabilitats que en conseqüència se´n puguin 
derivar, en especial pel que respecta a allò que disposa l'article 1903 del Codi Civil. 
 
 
FIRMA 
ANNEX III 
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........................................................... (nom del funcionari o treballador municipal) al qual ha estat 
adscrita la supervisió de les feines comunitàries que voluntàriament ha assumit.................................. 
com a commutació a la corresponent sanció administrativa/ i rescabalament de danys, per valor de 
................PTA, INFORMA que aquestes han estat satisfactòriament realitzades, raó per la qual el 
present document serveix com a justificant del compliment de la seva obligació. 
 
FIRMA 
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MODIFICACIÓ ARTICLE 10 ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA VILATANA 
 
El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en la sessió ordinària de data 21 de 
desembre de 2000, adoptà l’acord d’aprovar inicialment la modificació de 
l’article 10 de l’Ordenança de Convivència Vilatana. 
 
Acord primer 
 
Article 10 
 
1. L’Ajuntament prendrà les mesures al seu abast per facilitar i promoure la 

reducció i la recollida selectiva de residus, l’ús correcte dels contenidors i, 
en general, el respecte dels veïns pel medi ambient en què convivim. 

2. L’Ajuntament podrà incorporar aquest requisit per a l’atorgament de les 
llicències municipals d’activitats i, juntament amb la Junta de Residus, donar 
informació al públic interessat respecte a les possibilitats tecnològiques i els 
recursos necessaris per aplicar aquest objectiu en les diferents activitats. 

3. L’Ajuntament pot establir un règim especial de beneficis fiscals i ajudes 
econòmiques destinats al foment de la reducció de residus i la recollida 
selectiva (l’autocompostatge es considera una activitat de reducció de 
residus). 

4. L’Ajuntament pot establir la necessitat que les bosses d’ús en els 
establiments comercials, de serveis o en altres activitats que serveixin per 
recollir les diferents fraccions dels residus municipals assimilables a 
domèstics hagin d’estar homologades segons les indicacions que 
estableixin els serveis tècnics municipals. L’Ajuntament estableix les 
condicions bàsiques d’homologació tenint en consideració les necessitats 
funcionals i els criteris del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya pel que fa a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental de les gosses de residus (G). 

5. No és permès: 
a) Utilitzar els contenidors per a la recollida de residus municipals ubicats a 

la via pública per dipositar-hi residus d’origen industrial o assimilables 
(MG). 

b) Dipositar residus en els contenidors per a la recollida de residus 
municipals ubicats a la via pública sense haver separat prèviament els 
productes i materials pels quals s’ha establert alguna recollida selectiva 
específica (MG). 

c) Dipositar residus a la via pública o fora dels contenidors per a la recollida 
de residus municipals (MG). 

d) Obstaculitzar la càrrega, el buidatge o el trasllat dels contenidors (MG). 
e) Col·lapsar els contenidors ubicats a la via pública per part dels 

establiments tipus autoserveis alimentaris, bars i restaurants que 
generen gran quantitat de residus diaris (orgànics, inorgànics, paper i 
cartró, vidre). L’Ajuntament facilitarà a aquests establiments els mitjans 



adients per tal que s’autoorganitzin les recollides dels residus generals 
per la seva activitat, segregant-los de la recollida dels residus municipals 
i evitant molèsties als vilatans i vilatanes (MG). 

 
6. Totes les recollides selectives tenen el caràcter d’obligatori per a les 

activitats econòmiques i els serveis que són generadors de residus 
assimilables a domèstics, que són usuaris del servei de recollida municipal i 
que desenvolupen l’activitat a la vila; per tant, hauran d’adequar 
l’organització de la gestió interna dels residus per tal d’entregar-los al servei 
de recollida municipal en les condicions establertes en aquest article (G). 

7. Les següents activitats generadores de residus, centres mèdics, clíniques 
dentals, centres veterinaris, tallers tèxtils, tallers de reparació d’automòbils i 
motocicletes, hauran de recollir els seus residus mitjançant un circuït 
diferent del de la fracció inorgànica dels residus municipals, atesa la seva 
problemàtica a l’hora de manejar-los en la Planta de Triatge de Residus 
Municipals (perill per a la salut laboral dels operaris de la Planta, 
deteriorament de la maquinària, dificultat de reciclar alguns materials). 
L’Ajuntament facilitarà a aquestes activitats els mitjans adients per tal 
d’implementar la recollida i el tractament correctes dels seus residus, tal 
com estableix l’actual normativa vigent de residus (MG). 

8. En la sol·licitud de la preceptiva llicència d’activitat per a l’obertura 
d’indústries, comerços i d’altres establiments, i d’acord amb el volum dels 
residus generats, l’Ajuntament pot ordenar que en el projecte es faci constar 
una cambra, espai o habitacle de prerecollida de residus que, amb una 
superficie determinada, ha de servir per instal·lar-hi folgadament 
contenidors o per emmagatzemar-hi provisionalment residus recuperables o 
retornables. En qualsevol cas serà d’aplicació la normativa que regula la 
gestió de residus i la d’intervenció integral ambiental. 

9. L’Ajuntament estableix que el servei municipal de deixalleria serveixi de 
suport a les recollides selectives dels residus municipals i també per a la 
recollida de residus de petites indústries i tallers, sempre que compleixin les 
normes de funcionament de l’esmentat servei municipal. Tots els usuaris del 
servei de deixalleria municipal hauran de respectar el reglament de 
funcionament i les recomanacions del gestor de la deixalleria (MG). 

10. Es considerarà infracció administrativa els fets o conductes que impliquin 
l’incompliment total o parcial d’aquest precepte. Tota infracció serà 
classificada com a lleu, greu o molt greu i portarà aparellada la sanció 
corresponent. 

 
Acord segon 
 
L’aplicació de la present modificació restarà condicionada a què l’Ajuntament 
posi a l’abast dels usuaris particulars i comercials o industrials els elements a 
que es compromet en l’apartat 5 d’aquest article de la present ordenança. 
 



Acord tercer 
 
L’Ajuntament per tal de garantir el bon funcionament d’aquesta ordenança, i 
sense renunciar a cap de les facultats que li atorga la llei es compromet a 
signar un acord de voluntats amb els representants dels sectors afectats on 
s’especifiqui les solucions a les casuístiques que pugui general l’aplicació de la 
modificació de l’article 10 de l’Ordenança de Convivència Vilatana. 
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