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ORDENANÇA REGULADORA 
DE L’ÚS DE DETERMINATS BENS DE PROPIETAT MUNICIPAL.

Art. 1.- La present ordenança regularà l’ús temporal i gratuït dels següents bens 
propietat de l’Ajuntament:
- Cadires
- Banderes i altres.

Art. 2.- L’ús dels elements esmentats es conceptuarà com a gratuït i únicament s’exigirà 
un dipòsit previ per a cobrir possibles danys que destrueixin total o parcialment els 
mateixos, així com per a cobrir la desaparició. L’esmentat dipòsit s’estableix de la 
següent manera:
- Cadires: un 5% del valor de cost de les mateixes segons la quantitat cedida.
- Banderes i altres: el seu preu de cost.

Art. 3.- El lliurament i devolució dels elements objectes de la present ordenança seran a 
càrrec dels usuaris.

Art. 4.- El dipòsit serà reintegrat a la recepció dels elements per part de l’usuari, prèvia 
comprovació del seu estat, i a aquest efectes s’assimilarà la desaparició a la destrucció 
total o parcial dels mateixos.

La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el 
BOCAIB, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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