Magnífic Ajuntament de Borriana

ANUNCI
Adoptat definitivament l'acord del Ple d'aquest Ajuntament, de data 5 de febrer
de 2015, d'aprovació del Reglament regulador de la cessió d'ús temporal de
bicicletes.
I vist que ha transcorregut el termini que estableix l'art. 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
El present Reglament ha d'entrar en vigor una vegada publicat íntegrament el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló:
REGLAMENT REGULADOR DE LA CESSIÓ D'ÚS
BICICLETES DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA

TEMPORAL

DE

L'Ajuntament és propietari d'unes bicicletes l'ús de les quals ben sovint i
generalment és requerit pels turistes i visitants del municipi.
La manca de regulació en la cessió i ús d'aquests béns mobles causa algunes
dificultats, per la qual cosa es considera necessària l'elaboració i aprovació d'un
reglament que en regule la cessió i ús.
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Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Objecte del Reglament
1. Aquest Reglament té per objecte fixar els criteris i el procediment general
que cal seguir en la cessió d'ús temporal de bicicletes a les persones que
s'indiquen en l'article 5.
2. Es tracta de la cessió d'ús d'un bé municipal realitzada amb una duració
temporal, amb caràcter gratuït i a títol de precari, sense que en cap moment
puga considerar-se que constitueix dret econòmic o arrendatici a favor de
qualsevol persona.
3. La cessió d'ús temporal de les bicicletes es pot realitzar sempre que aquestes
no siguen necessàries per als mateixos serveis municipals.
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Article 2. Objecte de la cessió d'ús temporal
1. La cessió d'ús temporal de bicicletes de l'Ajuntament té per objecte posar a
la disposició dels turistes i visitants del municipi de Borriana un sistema de
mobilitat sostenible que afavorisca el desplaçament per la ciutat i pel terme
municipal de Borriana, per tal de conéixer-ne els recursos artístics i
monumentals, i els paisatges.
2. Les persones que utilitzen les bicicletes es comprometen a fer-ne un bon ús
en tot moment i han d'acatar el funcionament i les normes que en regulen l'ús.
Article 3. Potestats municipals
1. L'Ajuntament, a través de l'Oficina de Turisme, pot inspeccionar l'ús que es
realitza de les bicicletes amb la finalitat de comprovar l'adequació o idoneïtat als
fins que són propis, així com el compliment de les condicions establides en
aquestes normes.
2. L'Ajuntament pot modificar de forma unilateral el règim d'ús així com les
condicions o horaris per tal d'adequar-los a les necessitats o circumstàncies
reals d'ús, amb la finalitat d'optimitzar els recursos disponibles.
3. Les prerrogatives i potestats administratives que la llei reconeix s'han
d'exercir de conformitat amb el règim jurídic i els procediments previstos en
matèria de règim local per als béns de les administracions públiques.
Article 4. Marc legal
En tot allò no previst en les presents normes d'ús és aplicable la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i el Reglament de
béns de les entitats locals, aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, i
la resta de normativa de legal aplicació.
Capítol II
Usuaris, punts de cessió i horaris
Article 5. Usuaris de les bicicletes
1. Poden ser usuaris:
a. Usuaris preferents. Es consideren usuaris preferents tots aquells turistes o
visitants majors d'edat que es donen d'alta com a tals a l'Oficina de Turisme. En
cas que el turista o visitant siga menor d'edat, cal ajustar-se als criteris establits
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a continuació.
L'edat mínima per a fer ús del préstec són 14 anys. Els usuaris menors de 18
anys han d'emplenar la part de l'imprés que correspon a l'autorització del
pare/mare/tutor per a poder donar-se d'alta, i l'autoritzador ha de presentar
fotocòpia del seu document identificatiu. Així mateix, els menors de 16 anys
han de fer ús del servei acompanyats d'una persona adulta, que ha de firmar
un document responsabilitzant-se de l'ús de la bicicleta que faça el menor i ha
d'acompanyar-lo mentre aquest faça ús de la bicicleta.
b. Altres usuaris. Els ciutadans de Borriana poden fer ús del préstec de
bicicletes municipals, sempre que hi haja disponibilitat, subjectant-se a les
limitacions que s'establisquen en aquestes normes tenint en compte que
l'objecte de la cessió préstec és afavorir la mobilitat sostenible de turistes i
visitants. En el cas de menors d'edat cal ajustar-se al que s'ha indicat
anteriorment.
2. No pot ser usuari la persona que estiga impedida per a l'ús de les bicicletes i
s'ha de tenir, en tot cas, la capacitat psíquica i física per a utilitzar la bicicleta
d'acord amb aquestes normes i la resta de normativa sobre circulació vial que
siga aplicable.
Article 6. Punts de cessió d'ús de les bicicletes i horaris
1. L'ús de bicicletes s'ha de dur a terme en els següents punts i horaris:
a. A l'Oficina de Turisme de Borriana, durant el període comprés entre el dia 15
de setembre i el dia 15 de juny, en horari de 10 h a 14 h. Es pot tornar la
bicicleta també a les vesprades únicament quan l'Oficina tinga horari d'atenció.
b. A l'Oficina de Turisme situada a la Tinència d'Alcaldia del Port, durant el
període comprés entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, en horari de 10 h a 14 h i de
17 a 20 h.
2. Se n'ha de cedir l'ús els dies que les oficines anteriorment indicades estiguen
obertes al públic.
3. De l'horari i les seues modificacions, així com d'aquelles incidències
produïdes per avaries, causes sobrevingudes o altres circumstàncies, s'ha
d'informar degudament els usuaris a través de les oficines anteriorment
indicades.
4. No obstant això, els horaris d'ús i les seues modificacions han de ser fixats
per l'Alcaldia Presidència.
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Capítol III
Procediment de cessió i condicions d'ús
Article 7. Alta com a usuari
1. Tota persona que pretenga utilitzar les bicicletes, ja siga visitant o turista, o
resident al municipi, prèviament ha de donar-se d'alta com a usuari.
2. Per a poder efectuar l'alta s'ha d'emplenar un formulari que es facilita als
punts de cessió establits en l'article 6. El formulari conté dades personals -nom i
cognoms i adreça-, així com número de telèfon mòbil. Cal adjuntar-hi fotocòpia
del DNI, NIE, permís de conduir o passaport, aportant original per a confirmar
la identitat.
3. En el formulari s'ha de fer constar que l'usuari coneix i accepta les presents
normes d'ús i està capacitat per a la conducció de bicicletes.
4. Les dades personals de les persones usuàries del servei han de ser objecte
de tractament informàtic a l'únic efecte de la seua relació amb l'Ajuntament de
Borriana com a conseqüència de l'alta per a la cessió d'ús de les bicicletes.
5. Totes les aplicacions informàtiques realitzades expressament amb aquest fi
són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Borriana.
6. Sobre les esmentades dades el seu titular pot exercir els drets d'oposició,
accés, rectificació i cancel·lació, d'acord amb el que preveu la Llei 15/1999, de
13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.
7. La persona usuària ha d'assumir que totes les dades facilitades són exactes i
ha d'acceptar les condicions d'ús regulades en les presents normes.
Article 8. Condicions d'ús
1 Una vegada un usuari ha estat donat d'alta ja pot fer ús de la bicicleta, prèvia
anotació de les dades relatives al número de la bicicleta i l'hora en què aquesta
es presta.
2 Cada vegada que un usuari vulga fer ús d'una bicicleta s'ha d'identificar per
mitjà del DNI o NIE, permís de conduir o passaport en vigor.
3. La bicicleta pot utilitzar-se en els horaris indicats en l'article 6, i ha de tornarse en el mateix dia en què s'haja recollit en el corresponent punt de cessió.
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En cap cas es pot sol·licitar l'ús de les bicicletes una hora i mitja abans de la
finalització de l'horari de l'Oficina de Turisme, de manera que no és possible
retirar les bicicletes dels punts de cessió d'ús en aquesta franja horària encara
que sí que es poden tornar en aquest temps.
4. La cessió d'ús de bicicletes depén de la disponibilitat d'aquestes; no està
permesa la reserva de bicicletes.
5. Els desplaçaments de les persones usuàries s'han de circumscriure a l'àmbit
exclusiu del terme municipal de Borriana, d'acord amb les corresponents
normes de circulació.
6. La bicicleta es presta a usuaris turistes i visitants preferents durant períodes
màxims de tres hores, i ha de ser tornada per la mateixa persona a qui va ser
cedida. Transcorreguts 30 minuts des de la finalització d'una cessió d'ús, es pot
sol·licitar una altra cessió nova.
6. Respecte a altres usuaris -residents a Borriana-, les bicicletes se cedeixen per
un període màxim d'una hora, a fi de poder garantir l'objecte del sistema de
préstec i evitar que es faça un ús privatiu d'un bé municipal.
7. L'Ajuntament no es responsabilitza dels danys que l'usuari puga patir o
produir mentre fa ús de la bicicleta i tampoc es responsabilitza dels danys o
perjudicis produïts per un mal ús d'aquesta, ni dels causats a tercers per
l'usuari d'aquesta.
Capítol IV
Drets, obligacions i prohibicions
Article 9. Drets
1. Tota persona que complisca els requisits d'edat i capacitat que s'estableixen
en l'article 5 té dret a usar les bicicletes objecte de cessió.
2. Els usuaris poden fer ús de les bicicletes per a desplaçaments al terme
municipal de Borriana.
Article 10. Obligacions
1. Tot usuari està obligat a fer un ús de les bicicletes respectant les normes
cíviques i de circulació, i a aparcar la bicicleta en zones adequades i/o segures,
sense que interferisquen el pas de tercers ni potencien situacions d'inseguretat.
De la mateixa manera, el compromís s'estén a la seua custòdia per a evitar
qualsevol incident que tinguera com a resultat la pèrdua o sostracció de la

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964510062 · Fax 964510955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

Magnífic Ajuntament de Borriana
bicicleta.
2. Tot usuari està obligat a complir aquestes normes, així com les normes
establides en el Reglament general de circulació.
3. En particular tot usuari ha de proveir-se de casc quan la seua utilització siga
obligatòria segons el Reglament general de circulació.
4. La bicicleta s'ha de tornar en el mateix estat en què es va trobar, tant de
funcionament com de neteja. En tornar la bicicleta l'usuari ha de comunicar
qualsevol desperfecte que hi detecte.
Els danys produïts en la bicicleta per un ús incorrecte d'aquesta són imputables
a l'usuari, que, segons els casos, podria perdre el seu dret a gaudir novament
del seu ús, sense perjudici d'haver d'assumir les despeses degudes a la
reparació d'aquesta.
L'obligació d'atenció de la bicicleta s'estén també al material prestat (cadenat i
clau).
5. L'usuari ha de cuidar i protegir la bicicleta de qualsevol dany, pèrdua o
sostracció fins al moment de la devolució.
Article 11. Prohibicions
1. Es prohibeix qualsevol utilització de la bicicleta contrària a la prevista en les
normes de circulació vigents.
2. Es prohibeix la utilització de la bicicleta fora de l'horari i llocs establits.
3. Es prohibeix a la persona usuària prestar, llogar, cedir o realitzar qualsevol
altre acte de disposició de la bicicleta a favor de tercers.
4. Es prohibeix l'ús de la bicicleta en competicions de qualsevol classe, excepte
autorització expressa, així com en llocs com ara escalinates, rampes de garatge,
voreres o semblants.
5. Es prohibeix el desmuntatge o manipulació, total o parcial, de la bicicleta,
excepte aquelles actuacions de mera conservació que resulten necessàries per
al seu ús i que no comporten cap dificultat per a la persona usuària.
6. Es prohibeix l'ús de la bicicleta per a fins diferents dels que constitueixen
l'objecte del préstec i en particular el seu ús amb fins privatius, comercials o
professionals.
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7. Es prohibeix a la persona usuària el transport en la bicicleta de qualsevol
persona o animal i integrar elements aliens que puguen servir per a aquests
fins. S'exceptuen aquelles bicicletes que el sistema municipal de préstec de
l'Ajuntament de Borriana puga condicionar amb elements homologats per al
transport de xiquets.
Article 12. Obligacions en cas de furt o robatori de la bicicleta
En cas de furt o robatori de la bicicleta, l'usuari ha de presentar còpia de la
denúncia efectuada a la Policia o Guàrdia Civil en el punt de cessió, a la qual
s'ha d'acompanyar una instància en què es done compte d'aquest fet.
Capítol V
Exercici de la potestat sancionadora
Article 13. Principis generals
El règim sancionador es regeix pel present Reglament; per les disposicions
contingudes en el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local; per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; pel Reial
decret 1398/1993, de 4 d'agost, i pel Reglament per a l'exercici de la potestat
sancionadora per l'Ajuntament de Borriana.
Article 14. Mesures cautelars
El personal de l'Oficina de Turisme queda facultat per a aplicar, als que
considere que han vulnerat les prohibicions i obligacions contingudes en les
normes precedents, els correctius necessaris i proporcionals per a evitar
qualsevol menyscabament de l'ús de les bicicletes, podent invitar la persona
usuària a abandonar la zona on es troba o, en cas d'actitud negativa, a
abandonar el recinte i, en cas de contumàcia, sol·licitar la intervenció del
personal de seguretat o la Policia Local, i això sense perjudici de donar compte
a l'òrgan competent de l'Ajuntament dels actes comesos i de la identitat de
l'autoria i cooperadors.
Article 15. Infraccions
1. Per incompliment de les obligacions i prohibicions que es recullen en
aquestes normes, l'Ajuntament pot imposar sancions a les persones usuàries
prèvia substanciació del procediment pertinent, promogut d'ofici o prèvia
denúncia, si escau, en atenció a la gravetat de les infraccions comeses.

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964510062 · Fax 964510955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

Magnífic Ajuntament de Borriana
2. Incompliments de caràcter lleu:
a) El retard en la devolució de la bicicleta inferior a una hora, quan no hi haja
causes justificades.
b) La no-comunicació al punt de prestació del servei del canvi d'alguna dada
personal de l'usuari.
c) Qualsevol altre incompliment d'aquestes normes no classificat com a greu o
molt greu.
3. Incompliments de caràcter greu:
a) Utilitzar la bicicleta fora del terme municipal de Borriana.
b) Prestar la bicicleta a terceres persones.
d) No tornar la bicicleta en bon estat de funcionament, sense justificació. Sense
perjudici d'haver d'assumir les despeses degudes a la reparació del vehicle.
e) No comunicar qualsevol desperfecte, contratemps o accident ocorregut
durant l'ús.
f) Produir danys en la bicicleta per un ús incorrecte d'aquesta, sense perjudici
d'haver d'assumir les despeses degudes a la reparació del vehicle.
g) Retardar-se en l'entrega de la bicicleta, sense causa justificada, per més
d'una hora, però dins del mateix dia.
i) Reiterar-se en la comissió de dos incompliments de caràcter lleu en un
període de sis mesos.
4. Incompliments de caràcter molt greu:
a) Utilització de la bicicleta per a fins comercials, de transport de mercaderies o
qualsevol altre ús professional.
b) Prestar, llogar, vendre o cedir la bicicleta a terceres persones.
c) La no-realització o entrega de denúncia de la pèrdua, robatori o sostracció en
els llocs indicats en aquestes normes, dins dels terminis establits.
d) L'abandó i pèrdua injustificada de la bicicleta.
e) El retard en l'entrega de la bicicleta, sense causa justificada, quan no es
torne el mateix dia.
f) La reiteració en la comissió de dues faltes greus en un període de sis mesos.
Article 16. Règim sancionador i de prescripció d'infraccions i sancions
1. Les infraccions lleus han de ser sancionades amb multa de fins a 750 €; les
greus, per quantia superior a 750 € i inferior a 1.500 €, i les molt greus, amb
multes superiors a 1.500 € i inferiors a 3.000 €.
2. Si hi ha reincidència en la comissió d'infraccions molt greus, han de ser
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sancionades amb privació temporal d'ús de les instal·lacions per un termini d'un
mes o un any.
En aquest cas s'entén que hi ha reincidència per comissió en el termini d'un any
de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja estat declarat
per resolució ferma.
3. En cap cas l'import de la sanció ha de ser inferior al cost de reposició dels
béns als quals s'haja causat desperfectes, i això sense perjudici que per via
jurisdiccional civil puga reclamar-se a qui va produir el dany, la reparació o
substitució.
4. El règim de prescripció de les infraccions i sancions ha de ser, en defecte de
normativa sectorial específica, el previst en la legislació reguladora de
procediment administratiu.
5. La competència per a la incoació i resolució dels procediments sancionadors
objecte d'aquest Reglament i el procediment sancionador d'aplicació a les
infraccions previstes en aquest, han de ser els disposats en el Reglament per a
l'exercici de la potestat sancionadora aprovat per l'Ajuntament de Borriana.
Disposició addicional única
Els dubtes que puguen sorgir en l'aplicació d'aquest Reglament o sobre
aspectes puntuals no regulats en aquest han de ser resolts per l'Alcaldia
Presidència a proposta de la Regidoria delegada de Turisme.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions municipals del mateix rang o d'un rang
inferior que s'oposen al que estableixen les presents normes.
Disposició final
Aquestes normes han d'entrar en vigor una vegada s'haja publicat íntegrament
el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i haja transcorregut el
termini previst en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.

(…)
Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, és procedent
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
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Administratiu de la ciutat de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors
de l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant del Ple de l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador del següent a
l'esmentada publicació.
Cosa que es fa pública.
Borriana, document signat electrònicament al marge
L'alcalde president

www.burriana.es · Plaça Major, 1 · Telèfon 964510062 · Fax 964510955 · NIF P-1203200I · 12530 BORRIANA · a/e: info@burriana.es

