NORMATIVA D’ÚS DE LES TRITURADORES
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del servei de préstec de les trituradores de poda propietat
de l’Ajuntament de Vacarisses.
La reglamentació d'aquest servei té com a objectiu prestar les trituradores a qualsevol usuari del
municipi, sempre que aquestes estiguin disponibles i en perfecte estat. La finalitat és la de permetre que
els usuaris puguin gaudir de les trituradores durant un període limitat de temps i dins del terme
municipal.

Article 2
Dependència
Les trituradores de poda són propietat de l’Ajuntament de Vacarisses, qui s’encarregarà de la seva
gestió.

Article3
Persones usuàries
Es considera usuari del servei de préstec tot veí i veïna, empadronat o no, del terme municipal de
Vacarisses.
Per obtenir la condició d’usuari/ària de les trituradores és necessari que la persona interessada consti a
l’Ajuntament dins les dades municipals com a propietari o llogater d’algun immoble del municipi. A tal
efecte es lliurarà còpia del DNI a l’hora de sol·licitar-les.

Article 4
Deures de les persones usuàries
a) Fer un ús adequat de les màquines i procurar pel seu bon funcionament.
b) Llegir el manual d’instruccions abans d’utilitzar qualsevol de les trituradores.
c) Complir les normes del present reglament i totes les recomanacions i les normes de seguretat que
estableix el manual d’instruccions de la màquina.
d) En cap cas es podrà utilitzar la màquina fora del terme municipal.
e) L’ús d’aquestes màquines és exclusivament privatiu. És a dir, l’usuari al qual se li hagi concedit el
préstec de la màquina no podrà utilitzar-la per prestar serveis a un tercer.

Article 5
De l’ús de les màquines
Els usuaris de les màquines en tot moment respectaran les instruccions que se’ls facilitarà per part del
personal de l’Ajuntament.
Es prohibeix desmuntar la màquina en cap supòsit.
L’usuari es compromet a fer-ne un bon ús i, en el supòsit que se’n faci un mal ús, el responsable serà
l’usuari.

Les normes de funcionament hauran d’estar sempre a la disposició de qualsevol persona, i els usuaris i
usuàries les hauran de respectar.

Article 6
De la responsabilitat
L’ús de les trituradores serà responsabilitat dels usuaris de les mateixes.
El préstec de les trituradores eximeix a l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat fruit de l’ús de les
mateixes.
L’Ajuntament serà l’encarregat de dur a terme les revisions i manteniments de les trituradores.

Article 7
Durada i condicions del préstec
La sol·licitud es farà mitjançant instància dirigida al departament de Medi Ambient o per correu
electrònic a mediambient@vacarisses.cat. L’hora d’entrega s’acordarà en cada cas.
Les trituradores es prestaran per un termini màxim de 6 dies naturals, prorrogables a 7 més si no hi ha
llista d’espera per al préstec d’aquestes.
Com a norma general, pel que fa a l’horari de lliurament i retorn de les trituradores s’estableix el
següent:
-

Retorn, els usuaris hauran de retorna la trituradora els dilluns a la tarda de 16 a 17 hores.

-

Lliurament, els usuaris podran recollir la trituradora en préstec els dimarts a la tarda de
16 a 17 hores.

La Regidoria de Medi Ambient, es reserva el dret a escurçar el termini de préstec de les trituradores i a
modificar tant l’horari de lliurament com de retorn.
És obligatori retornar la màquina en el termini assenyalat pel bon funcionament d’aquest servei en
benefici dels usuaris.
El retorn s’efectuarà en el mateix punt on s’ha recollit la màquina. En el cas que es retorni la màquina
trencada, l’últim usuari restarà obligat a pagar-ne la reparació. En aquest cas serà l’Ajuntament qui
portarà la màquina als serveis tècnics i girarà un rebut a l’usuari amb l’import de la reparació.

Article 8
Sancions
S'aplicarà 1 punt de sanció per cada dia que es retardi la devolució de la trituradora (el punt es
comptarà a partir del dia següent a la data límit). L’usuari que acumuli 8 punts estarà sancionat un any
sense dret a préstec de cap de les trituradores.
En cas de no devolució, bé per pèrdua o robatori, s'aplicarà una sanció equivalent al valor residual de la
màquina en el moment de la pèrdua o robatori.

La Regidoria de Medi Ambient es reserva el dret a modificar aquestes normes d’ús.

