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REGLAMENT PER L’ÚS  DE MATERIAL  MUNICIPAL

1.- OBJECTE

El present Reglament té per objecte  la regulació de les condicions d’utilització
de material de propietat municipal ( taulers, cavallets i cadires) , amb la finalitat
d’obtenir-ne una òptima utilització i conservació per part dels propis usuaris.

2.- USUARIS

Podran sol·licitar la utilització del material  descrit  en l’article anterior tots els
veïns del municipi de Térmens.

3.- SOL·LICITUD

Els interessats hauran de presentar una sol·licitud en el registre general de la
corporació, de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00, com a mínim amb una
antelació  de  7  dies  a  la  data  de  celebració  de  l’activitat  que  determina  la
necessitat del material.

La sol·licitud haurà de contenir, com a mínim, els següents apartats:

a.- Identificació del sol·licitant.
b.- Identificació de la data en què sol·licita el material.
c.- Descripció de l’activitat que determina la necessitat de material.
d.- Descripció del material que es necessita i el seu número exacte.
e.- Compromís de que, un cop finalitzi l’activitat, el material es deixarà en
el mateix estat en què s’ha trobat.
f.- Data prevista de retorn del material.

4.-  PROCEDIMENT  D’ATORGAMENT  DE  CESSIÓ  DEL  MATERIAL
SOL·LICITAT

Per a procedir a l’atorgament de la cessió de material de propietat municipal es
seguiran els següents criteris:



a.- Les sol·licituds que s’hagin presentat en el registre general de la corporació
en  el  termini  establert  en  l’article  anterior,  seran  ateses  de  manera  que  el
material serà distribuït entre els sol.liciitants equitativament.

b.-  Les  sol·licituds  seran  ateses  per  ordre  cronològic  d’entrada  al  registre
general del ajuntament, i si en el termini de set dies no hi ha emès resposta per
part  del  ajuntament,  el  silenci  administratiu  s’entendrà  que  és  de  caràcter
negatiu.

5.- CAUSES DE DENEGACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENTADES

Es podran denegar les sol·licituds en els següents casos:

a.- Activitats incompatibles amb l’interès municipal i interessos generals.
b.- Activitats susceptibles de produir deteriorament del material objecte
de cessió.
c.-  Activitats  susceptibles  de  produir  insalubritat  i  molèsties  (sorolls,
olors...).
d.-  En  el  cas  que  l’interessat  hagi  causat  danys  o  desperfectes  de
material cedit, com a mínim en dues ocasions anteriorment.

6.- OBLIGACIONS DE L’USUARI DEL MATERIAL

Seran  obligacions  dels  usuaris,  un  cop  concedida  l’autorització  per  a  la
utilització del material, les següents:

a.- Destinar el material a l’activitat per la qual es va concedir.
b.- Conservar-lo i mantenir-lo durant el temps de la cessió.
c.- Retornar el material en el mateix estat en què ha estat lliurat i, en cas

contrari, respondre dels danys que puguin ocasionar al material cedit, bé per
acció o omissió, dolosa o negligent.

d.- A no cedir a tercers, total o parcialment, el material objecte de cessió.
e.-  A  comunicar  a  l’Ajuntament  de  Térmens  qualsevol  anomalia,

incidència o problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits
d’urgència.

f.- A recollir i deixar el material al lloc que l’ajuntament determini.
g.- A retornar el material en el termini màxim de 7 dies hàbils des que

s’ha realitzat l’activitat per la qual es va cedir.
h.- A dipositar en la tresoreria municipal l’import especificat a continuació

segons  el  material  cedit.  Aquest  import  serà  retornat  un  cop  s’hagi  fet  la
devolució  de  tot  el  material  i  comprovat  que  s’ha  retornat  en  els  mateixes
condicions en que es va cedir  i  amb el  compliment  de totes les condicions
fixades en aquest reglament :

1- Cessió de fins a 25 cadires....................................................  50,00 €
2- Per cada cadira a partir de la número 26...............................   2,00 €
3- Cessió de fins a 3 taulers i /o 3 cavallets............................... 30,00 €
4- Cessió de cada tauler i/o cavallet a partir del 4t.................... 10,00 €



En cas d’infringir qualsevol d’aquestes obligacions es podrà imposar la sanció
de 150,00€.

7.- DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Aquesta Ordenança fou aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada
el  5  de  novembre  de 2009.  Aquest  acord  d’aprovació  provisional  s’elevà  a
definitiu el 15 de desembre de 2009. Aquest reglament entrarà en vigor un cop
publicat  el  text  íntegre  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  i  transcorregut
també el termini que estableix l’article 65.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i mentre no se n’acordi la seva derogació.



ANNEX I

                                                                 CESSIÓ ÚS DE
                                                                MATERIAL MUNICIPAL

DADES SOL·LICITANT

Nom:        D.N.I.:

Adreça:                                            Població:                             Telèfon:

DADES DE L’ACTIVITAT

Data lliurament material:                  Data retorn material:

MATERIAL SOL·LICITUD  MATERIAL CONCEDIT IMPORT
TAULERS
CAVALLETS       
CADIRES       
                TOTAL     

Resolució: Atesa la vostra sol·licitud de material presentada segons les dades que
figuren en aquest mateix full, s’ha informat i dictat la següent resolució:

Sol·licitud CONCEDIDA en les condicions especificades en aquest mateix full.

Observacions:

L’import l’haureu de fer efectiu abans del lliurament del material  en les oficines
municipals ( de dilluns a diivendres de 09:00 a 14:00 hores). Aquest serà retornat al
tornar el material en les condicions espedificades en el reglament i es comprovi el
seu estat. 

PER L’ENTREGA I RETORN DEL MATERIAL
OFICINES MUNICIPALS TEL. 973180010



OBLIGACIONS DE L’USUARI ( article 6 Reglament)
 

a.- Destinar el material a l’activitat per la qual es va concedir.
b.- Conservar-lo i mantenir-lo durant el temps de la cessió.
c.- Retornar el  material  en el  mateix  estat  en què ha estat  lliurat  i,  en cas

contrari, respondre dels danys que puguin ocasionar al material cedit, bé per acció o
omissió, dolosa o negligent.

d.- A no cedir a tercers, total o parcialment, el material objecte de cessió.
e.- A comunicar a l’Ajuntament de Térmens qualsevol anomalia, incidència o

problema que pugui sorgir, i amb caràcter immediat en els supòsits d’urgència.
f.- A recollir i deixar el material al lloc que l’ajuntament determini.
g.- A retornar el material  en el termini  màxim de 7 dies hàbils des que s’ha

realitzat l’activitat per la qual es va cedir.
h.- A dipositar  en  la  tresoreria  municipal  l’import  especificat  a  continuació

segons el material cedit. Aquest import serà retornat un cop s’hagi fet la devolució de
tot el material i comprovat que s’ha retornat en els mateixes condicions en que es va
cedir i amb el compliment de totes les condicions fixades en aquest reglament :

5- Cessió de fins a 25 cadires....................................................  50,00 €
6- Per cada cadira a partir de la número 26...............................   2,00 €
7- Cessió de fins a 3 taulers i /o 3 cavallets............................... 30,00 €
8- Cessió de cada tauler i/o cavallet a partir del 4t.................... 10,00 €

En cas  d’infringir  qualsevol  d’aquestes  obligacions  es  podrà  imposar  la  sanció  de
150,00€.
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