
 REGLAMENT PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MÀQUINES BIOTRITURADORES 

REGLAMENT DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS AMB UTILITZACIÓ PER PART DELS 
PARTICULARS DE MÀQUINES BIOTRITURADORES, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE 
L’ALBIOL 
 
 
ARTICLE 1. Fonament legal 
 
 És fonament legal del present Reglament la potestat que reconeix l’article 84 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix que les Entitats Locals podran 
intervenir en l’activitat dels ciutadans a través de les Ordenances i els Bàndols. 
 
 En compliment d’aquest, d’acord amb el procediment de l’article 49 de la Llei de Bases del 
Règim Local, s’acorda establir el present Reglament que reguli la prestació del servei o la utilització de 
maquinària propietat de l’Ajuntament per part dels particulars. 
 
ARTICLE 2. Objecte 
 
 El present Reglament té per objecte regular la prestació de serveis o la realització d’activitats de 
competència de l’Entitat Local, en concret per la prestació de serveis amb utilització de qualsevol 
màquina, element o aparell propietat de l’Ajuntament o la utilització d’aquests elements per part dels 
particulars, per al seu ús personal. 
 
ARTICLE 3. Àmbit d’Aplicació 
 
Les disposicions del present Reglament seran d’aplicació en tot el terme municipal de l’Albiol. 
 
ARTICLE 4. Requisits dels Sol·licitants 
 
 El sol·licitant haurà de: 
Ser major d’edat. 
Tenir habitatge al terme municipal de l’Albiol. 
Estar en plena disposició de les seves capacitats físiques i psíquiques. 
 
ARTICLE 5. Drets 
 
 L’interessat té dret, sempre que així ho permeti la disponibilitat i d’acord amb els termes 
establerts en aquest Reglament: 
A utilitzar la biotrituradora municipal durant un termini màxim de tres dies, sota la seva responsabilitat. 
A retornar la biotrituradora propietat de l’Ajuntament a les instal·lacions on es trobin aquests o lloc en 
què radiqui i li sigui assenyalat per l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 6. Deures 
 
 Els particulars resten obligats a complir les obligacions contingudes en el Reglament i d’acord 
amb les instruccions assenyalades per la Delegació del Servei per l’Alcaldia. El desconeixement del 
contingut d’aquest Reglament i de les instruccions no eximirà de la seva observança i compliment. 
  
 
En concret: 
 Haurà d’utilitzar la biotrituradora amb la diligència deguda. 
 L’usuari s’obliga a respectar les condicions del contracte i el pagament de la taxa, que per l’any 
2009 serà de 3,00 €/dia. 
 La biotrituradora s’haurà de lliurar en el mateix lloc on es va recollir o lloc en que s ’indiqui, en 
la zona destinada a l’efecte. 
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 L’estat de la biotrituradora haurà de ser el mateix que en el moment de ser lliurat, llevat el 
deteriorament produït pel seu ús normal. En el cas de danys que no siguin per l’ús correcte, es cobrarà 
el preu del valor dels danys ocasionats. 
 Haurà de retornar la maquinària a la major brevetat. 
 Al lliurament de la biotrituradora propietat de l’Ajuntament, l’usuari haurà de signar un albarà 
en què acrediti que ha rebut aquesta maquinària, element o aparell pel termini corresponent. Pel revers 
de l’albarà constarà un extracte dels drets i deures que consten en aquest Reglament. 
 No podrà cedir a tercers, sota cap títol, la biotrituradora sense el consentiment exprés de 
l’Ajuntament. 
 
ARTICLE 7. Potestat Sancionadora 
 
 La potestat sancionadora correspondrà a l’Alcalde dins de l’àmbit de les seves competències, de 
les conductes i infraccions la sanció i inspecció de les quals tinguin atribuïdes legalment o 
reglamentàriament, sempre amb incoació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, de 
conformitat amb l’article 17 del Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de 
Procediment  per a l’Exercici de la Potestat Sancionadora, i els articles 80, 127 i següents de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
ARTICLE 8. Infraccions 
 
 A efectes del present Reglament, les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 Es consideren infraccions molt greus la reincidència en la comissió de les greus, i qualsevol de 
les que s’enumeren a continuació: 
Deteriorar la biotrituradora mitjançant dol o negligència greu. 
Extraviar la biotrituradora. 
Causar danys o béns de tercers mitjançant dol o negligència greus. 
 
Es consideren infraccions greus la reincidència en la comissió d’infraccions lleus, i les que s’enumeren a 
continuació: 
 
Deteriorar la biotrituradora sense haver dol o negligència greu. 
Causar danys a béns de tercers sense haver dol o negligència greus. 
 
Es consideraran faltes lleus totes aquelles infraccions que en aquesta Ordenança no estiguin tipificades 
ni com a greus ni com a molt greus. 
 
ARTICLE 9. Sancions 
 
 Les infraccions seran sancionades amb: 
Infraccions molt greus: fins a 3000 euros. 
Infraccions greus: fins a 1500 euros. 
Infraccions lleus: fins a 750 euros. 
 
ARTICLE 10. Prescripció 
 
 Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les greus als dos anys i les lleus als sis 
mesos. 
 Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per faltes 
greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l’any. 
 
 DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA 
 
 La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i 
entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de la Llei  7/1985, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 


