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Ajuntament de Paiporta 
Urbanisme, M. Ambient i Sostenibilitat
Edicte de l’Ajuntament de Paiporta sobre el Reglament 
de Préstec de Bicicletes.

EDICTE
REGLAMENT PRÉSTEC DE BICICLETES EN EL POLIESPOR-
TIU MUNICIPAL.
I.- CARACTERÍSTIQUES.
1. El servei de préstec de bicicletes té caràcter exclusivament lúdic, 
per al passeig i el desplaçament urbà i de foment de l’ús d’aquest 
vehicle.
2. El servei de préstec de bicicletes és gratuït, els usuaris no pagaran 
quantitat alguna per la utilització de les bicicletes.
3. El servei s’oferirà en el terme municipal de Paiporta podent-se 
desplaçar a altres poblacions.
4. Les persones usuàries del servei de préstec de bicicletes deuran 
estar empadronades en el municipi.
II.- PROCEDIMENT DE FUNCIONAMENT.
1. El servei de préstec de bicicletes s’oferirà inicialment en les instal-
lacions del Poliesportiu Municipal sempre que hi haja disponibilitat 
de personal.
2. L’ús de les bicicletes dependrà de la disponibilitat de les mateixes 
en el punt de préstec.
3. Les persones usuàries per a fer ús d’aquest servei deuran omplir 
una fitxa amb el seu nom i cognoms, DNI, domicili, número de te-
lèfon, temps estimat d’utilització i signatura de les normes d’utilit-
zació.
L’ús és personal i intransferible, sent la persona usuària la responsa-
ble única del seu ús.
4. L’horari del servei estarà comprès en l’horari d’utilització de les 
instal·lacions del Poliesportiu, de la següent manera:
De dilluns a divendres: de 9:00 a 22:00 hores.
Dissabte, diumenges i festius: de 9:00 a 20:30 hores
Excepte per raons de força major, per decisió de les autoritats mu-
nicipals o altres organismes públics o per qualsevol altra causa que 
impossibilite la utilització total o parcial del servei.
III.-DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A L’ALTA DEL SER-
VEI. 
1. L’alta del servei s’efectuarà en les oficines habilitades a aquest 
efecte, estant aquestes en les oficines de la consergeria del Polies-
portiu municipal. 
2. La persona usuària haurà d’emplenar les dades necessàries corres-
ponents a la fitxa d’alta i seguir les instruccions i normes del servei.
3. Ho podrà utilitzar qualsevol persona empadronada en el municipi 
major de 18 anys.
Es podrà autoritzar la utilització a majors de 14 anys amb les condi-
cions següents:
Que el tutor o representant legal del menor signe una declaració per 
la qual es declare responsable de tots els danys causats directament 
o indirectament pel menor com a conseqüència de la utilització 
d’aquest servei. Aquesta declaració se signarà juntament en el mo-
ment que s’amplie la fitxa d’utilització del servei.
Que en cas que la norma ho requerisca, els menors hauran de fer ús 
del casc obligatori, eximint a l’Ajuntament de Paiporta de qualsevol 
responsabilitat.
IV.-DRETS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL USUARI.
1. L’Ajuntament de Paiporta no serà responsable dels danys que la 
persona usuària puga patir o produir mentre utilitza la bicicleta i no 
es responsabilitzarà dels danys i perjudicis produïts pel mal ús de la 
mateixa, ni dels causats a tercers per la persona usuària d’aquella. 
2. La persona usuària haurà de fer ús d’aquest servei amb la major 
diligència possible i d’acord amb les normes d’utilització previstes 
en aquest reglament. En general, haurà de fer un ús correcte de la 
bicicleta, retornant la mateixa en el mateix estat en què se li va 
lliurar i neta. 
3. La persona usuària es compromet durant el temps que dure el 
préstec a aparcar la bicicleta en zona adequada o segura que no in-
terferisca el pas ni potencien situacions d’inseguretat. S’haurà de 
restituir la bicicleta en l’horari i termes autoritzats. L’incompliment 

d’aquesta obligació habilitarà a l’Ajuntament a iniciar totes aquelles 
accions legals que siguen possibles i necessàries per a salvaguardar 
el bon ús del sistema de préstec.
4. La persona usuària assumeix la custòdia de la bicicleta que retira, 
i a més d’actuar diligentment per a evitar el robatori durant el seu 
ús, deurà assegurar-la mitjançant l’ús de cadenat adequat. Igualment 
la persona usuària no podrà demanar responsabilitat a l’Ajuntament 
per aquelles avaries patides per la bicicleta durant el seu ús, havent 
de comprometre’s a retornar-la al punt de préstec encara que estiga 
avariada i avisar de l’incident al conserge del Poliesportiu a través 
dels telèfons facilitats.
5. La persona usuària és responsable, en tot momento, de les obliga-
cions que es determinen per qualsevol autoritat o organisme, ja siga 
estatal, autonòmic o local, per a la conducció de la bicicleta, inclosa 
la necessitat que puga derivar-se de l’obligatorietat d’usar qualsevol 
classe de complement per a la conducció, tals com, casc, jupetins 
reflectors, etc. Queda prohibit qualsevol ús de la bicicleta contrari al 
previst en les normes de circulació.
6. La bicicleta no es pot utilitzar amb ànim de lucre, estant expres-
sament prohibit que la persona usuària la preste, llogue, venda o 
cedisca a tercers. A més, queda prohibida la seua utilització amb 
finalitats comercials, de transport de mercaderies o qualsevol altre 
ús professional o esportiu no contemplat en aquest reglament.
7. Es prohibeix la utilització de la bicicleta en terrenys o en condi-
cions inadequades per a aquesta, tals com escales, vorades i guals, 
camps de terra, rampes de patinatge, etc.
8. Es prohibeix el transport de passatgers diferents a la persona 
usuària. Tampoc es podrà integrar element algun en la bicicleta.
9. Es prohibeix el desmuntatge i/o la manipulació parcial o total de 
la bicicleta.
10. La persona usuària és l’única responsable dels danys causats així 
mateixa o a tercers, així com a qualsevol bé, moble o immoble, per l’ús 
de la bicicleta. Abans de la retirada de la bicicleta del punt de préstec, 
ella haurà de comprovar i ratificar la seua conformitat amb que la bi-
cicleta a utilitzar està en condicions normal d’ús i manteniment.
11. La bicicleta estarà sota la responsabilitat de la persona usuària 
durant el període de temps transcorregut entre la retirada de la matei-
xa i la seua devolució al punt de préstec (Poliesportiu municipal) i 
assumirà les conseqüències derivades de les sancions derivades de la 
no devolució i econòmiques per abandó, robatori i/o no devolució.
12. La bicicleta es deixarà en qualsevol dels cadenats buits del punt 
de préstec (Poliesportiu municipal), degudament col·locada i engan-
xada de manera que es garantisca la seguretat de la mateixa o, si 
escau, es lliurarà a la persona encarregada en la consergeria del 
Poliesportiu municipal.
13. En cas de pèrdua, robatori o furt, la persona usuària té obligació 
de comunicar en un termini màxim de tres hores la desaparició de la 
bicicleta, sent responsabilitat de la persona usuària fins que presente 
en la consergeria del Poliesportiu una còpia de la denúncia efectua-
da en les dependències policials.
14. En cas d’accident o incident que afecte a les condicions mecà-
niques de les bicicletes, la persona usuària té obligació de comunicar-
ho immediatament al telèfon de contacte habilitat, quedant sota la 
seua responsabilitat, fins que la restituïsca al punt de préstec o la 
deixe a la disposició de persona autoritzada.
15. Els danys produïts a la bicicleta per un ús incorrecte seran atri-
buïbles a la persona usuària del servei que, segons els casos, podrà 
perdre el seu dret a utilitzar el servei, sense perjudici d’assumir les 
despeses de la reparació. 
V.- SANCIONS
1. En cas de retard en la devolució de la bicicleta, es fixen les san-
cions següents:
a. Si el retard és inferior a una hora, tindrà una amonestació. En el 
cas de reincidència, a les tres amonestacions tindrà una inhabilitació 
de 15 dies sense poder fer ús de les mateixes.
b. Si el retard és entre 1 i 2 hores, a la segona amonestació la inha-
bilitació serà de 20 dies.
c. Si el retard és posterior a l’hora de recollida de les bicicletes del 
punt de préstec i el Poliesportiu estiguera tancat haurà de lligar la bi-
cicleta en qualsevol punt que hi ha en la població i l’endemà comuni-
car-ho, sent sancionat amb una inhabilitació de 60 dies naturals.
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d. Si el retard és de més de 3 hores, la inhabilitació serà directament 
de 30 dies naturals.
e. En cas de reincidència s’inhabilitarà amb caràcter definitiu.
2. L’abandó injustificat de la bicicleta comportarà la baixa en el 
servei durant tot el període de préstec més una sanció econòmica de 
150.-€ 
3. En cas de furt o robatori de la bicicleta, la persona usuària haurà 
de presentar còpia de la denúncia efectuada. En cas de no presentar 
aquesta denúncia, i en cas de presentar-la, si es constata que el ro-
batori o furt s’ha produït per una negligència o irresponsabilitat de 
la persona usuària, es donarà de baixa indefinida en el sistema de 
préstec i a més abonarà 150.-€ que equival al preu de la bicicleta.
4. Es podrà inhabilitar a la persona usuària per a l’ús d’aquest servei 
de préstec de bicicletes sense prèvia notificació en els casos se-
güents:
a. En cas d’absència de comunicació de la declaració de robatori o 
furt o d’accident.
b. En cas que les declaracions resulten falses o incorrectes.
c. En cas d’incompliment reiterat dels horaris i condicions d’utilit-
zació del servei. 
d. A criteri justificat de l’Ajuntament quan estime que hi ha causa 
per a açò.
5. En cas d’incompliment de qualssevol de les clàusules del present 
reglament s’exerciran les accions legals que es consideren oportunes.
VI.- PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals seran facilitades per la persona usuària, havent 
de ser advertides que aquestes podran ser incloses en un fitxer auto-
matitzat. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial i no 
seran cedides a tercers aliens a la gestió del servei. En relació amb 
aquestes dades, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, 
rectificació i cancel·lació d’acord amb el previst en la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal.
Les persones usuàries assumeixen que totes les dades facilitades són 
exactes i vertaderes i que accepta les condicions descrites en el 
Reglament present.
VII.-ENTRADA EN VIGOR
De conformitat amb el que es disposa a l’art. 70.2 de la Llei Regula-
dora de les Bases de Règim Local en relació amb l’art. 65.2 de l’indi-
cat text legal el present Reglament entrarà en vigor als quinze dies 
hàbils de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Paiporta, 9 de novembre de 2015.—El regidor delegat d’Urbanisme, 
Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Val Cuevas.
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