NORMES D’ÚS DEL VEHICLE PER A LES ENTITATS DE GIRONA
Des de l’Ajuntament de Girona es dóna suport a les entitats de la ciutat inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats a través de la cessió de recursos per a la realització de
les activitats que organitzen, obertes a la participació de la ciutadania en general.
Amb l’objectiu de continuar donant suport al teixit associatiu de la ciutat oferim a les
entitats una furgoneta per al trasllat del material que necessiten per a l’organització de
les seves activitats cíviques, socials, culturals i de lleure.
L’Ajuntament es fa càrrec de la seva gestió i de les despeses que hi són associades
(manteniment, assegurances...) mentre que les entitats, en tant que usuàries i
beneficiàries del vehicle, s’encarreguen del combustible.
1. Objecte
El present reglament té per objecte la regulació de les condicions d’ús del vehicle tipus
furgoneta que se cedeix a les entitats de Girona, amb la finalitat d’obtenir-ne una
òptima utilització i conservació.
2. Beneficiaris
Podran sol·licitar la utilització d’aquest vehicle les entitats ciutadanes inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb el que estableix
l’article 109 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona.
3. Sol·licituds
Els interessats hauran de presentar la sol·licitud en el Registre General de
l’Ajuntament, com a mínim, quinze dies abans de la data de celebració de l’activitat
que determina la necessitat del vehicle. A la sol·licitud, que signarà el president de
l’entitat i la persona que conduirà el vehicle, caldrà identificar el/la conductor/a i
adjuntar una fotocòpia del seu carnet de conduir.
El conductor o conductors seran només els que es facin constar a la sol·licitud i hauran
de ser majors de 25 anys i tenir una experiència mínima en la conducció d’un any.
Les sol·licituds seran ateses equitativament i seguint l’ordre cronològic d’entrada al
Registre de l’Ajuntament.
4. Causes de denegació de les sol·licituds presentades
Es podran denegar les sol·licituds en els següents casos:
a) Activitats incompatibles amb l’interès municipal i els interessos generals.
b) Activitats susceptibles de produir deteriorament del vehicle objecte de cessió.
c) Activitats susceptibles de produir insalubritat i molèsties (sorolls, olors...).
d) En cas que l’interessat no s’hagi responsabilitzat dels danys que s’haguessin pogut
produir negligentment en el vehicle cedit en anteriors ocasions.
5. Finalitats a les quals es destina el vehicle
El vehicle s’utilitzarà per a finalitats que tinguin a veure amb l’entitat. A la sol·licitud
l’entitat descriurà l’activitat concreta per a la qual es destinarà el vehicle. L’Ajuntament
podrà demanar la documentació que cregui oportuna per tal que l’associació acrediti
que l’ús per al qual s’ha fet la sol·licitud sigui realment el que s’ha dut a terme.
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6. Recollida del vehicle
Les claus i el vehicle es podran passar a recollir i retornar al Dipòsit Municipal de
Vehicles de Girona tots els dies laborables de 9 a 20 h i els dissabtes de 9 a 13 h. En
cas que s’hagi de tornar o recollir el vehicle en un altre horari caldrà avisar-ho
prèviament.
En el moment de la recollida la persona que conduirà emplenarà una fitxa sobre la
cessió del vehicle. Aquesta fitxa l’acabarà d’emplenar el personal del Dipòsit, una
vegada retornat el vehicle i després de comprovar-lo.
El vehicle serà revisat en el moment de cedir-lo i en el moment de tornar-lo, per
identificar d’aquesta manera qualsevol incident i determinar-ne així la responsabilitat.
El personal del Dipòsit anotarà qualsevol incidència a la fitxa.
També es revisarà que el vehicle es retorni amb el dipòsit ple i es realitzarà una
comprovació entre els quilòmetres inicials, recollits a la fitxa, i els recorreguts finalment
pel vehicle. Si la diferència excedeix de 100 km l’entitat haurà de pagar una taxa que
es calcularà aplicant 0,551 € per cada quilòmetre addicional. Caldrà adjuntar una còpia
del tiquet conforme s’ha emplenat el dipòsit en funció dels quilòmetres recorreguts.
7. Compromisos dels beneficiaris
Les associacions beneficiàries del vehicle assumeixen els següents compromisos
cada vegada que en facin ús:
- L’entitat no pot cedir a tercers, total o parcialment, el vehicle objecte de cessió ni
cobrar cap import ni taxa per a utilització del vehicle entre els seus usuaris.
- L’entitat sol·licitant retornarà el vehicle amb el dipòsit de combustible ple i en el
mateix estat en què ha estat lliurat (el sol·licitant respondrà dels danys ocasionats
negligentment en el vehicle cedit).
- L’entitat sol·licitant es compromet a fer una conducció respectuosa i uns usos
raonables del vehicle, respectant la normativa vigent en matèria de circulació vial i
pagarà, en cas que procedeixi, aquelles sancions o desperfectes derivats d’un ús no
adequat del vehicle.
- En cas que sorgeixi qualsevol anomalia, incidència o problema caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament de Girona.
- L’entitat recollirà i deixarà el vehicle en el lloc que l’Ajuntament determini. Si no
s’indica el contrari, el vehicle caldrà passar-lo a recollir i entregar-lo al Dipòsit
Municipal de Vehicles.
8. Assegurança
El vehicle està assegurat a nom de l’Ajuntament de Girona, a tot risc. Les despeses
generades per danys produïts en el vehicle per conducció negligent aniran a càrrec de
l’entitat sol·licitant. Les entitats, en tant que ens amb personalitat jurídica, seran les
responsables del vehicle quan se’ls n’autoritzi l’ús.
9. Limitacions
Per facilitar la cessió del vehicle al màxim nombre d’entitats i fer-ne equitativa la seva
utilització, creiem convenient afegir a aquesta normativa algunes limitacions d’ús:
1) El vehicle no podrà ser utilitzat més de dos dies consecutius. No obstant això, en
cas que ningú en demani l’ús, es podrà utilitzar dos dies consecutius més fent una
nova sol·licitud per escrit a l’Ajuntament demanant-ne la pròrroga.
2) El vehicle no podrà ser utilitzat per a programacions periòdiques.
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dret públic de 2012
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3) Es tracta d’un vehicle de tres places (conductor/a i dos acompanyants). La zona de
càrrega del vehicle no podrà ser utilitzada per transportar persones.
4) Es tracta d’un vehicle industrial (furgó) no d’un turisme i, per tant, cal tenir en
compte els límits de velocitat que estableixen les normes de circulació per a aquest
tipus de vehicles:
- En autopistes i autovies: velocitat màxima de 90 quilòmetres per hora.
- En carreteres convencionals que tinguin un voral pavimentat d’1,50 metres o més
d’amplada: velocitat màxima de 80 quilòmetres per hora.
- En la resta de vies interurbanes: velocitat màxima de 70 quilòmetres per hora.
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