
AJUN     AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA CASA DE LA CULTURA

DISPOSICIONS GENERALS 

Primera.- Aquest Reglament té per objecte definir el conjunt de condicions que regulen l’ús i el
servei de la Casa de la Cultura, a més de regular totes les activitats a desenvolupar-hi, ateses
les competències indicades en l'article 85.1, en relació en el 25.2 m) i 4.1 a) de la llei 7/85, de 2
d'abril, RBRL.

Segona.- Aquest  reglament  serà  per  a  tots  els  usuaris,  concessionaris  i  adjudicataris  que
utilitzen l´edifici de la Casa de la Cultura, i serà potestat de l´Ajuntament constituir, organitzar,
modificar o suprimir qualsevol servei o activitat que no s’ajuste als fins desitjats, així com la
distribució de l´espai interior.

Tercera.-  Qualsevol  persona  que  utilitze  els  serveis  de  la  Casa  de  la  Cultura  accepta
íntegrament aquestes normes i es compromet a acceptar-les a la fi d'aconseguir una utilització
harmònica.

Quarta.-  L´edifici de la Casa de la Cultura està situat al carrer del Delme, número 25, i està
dividit en tres seccions, en funció del seu ús:

a) Els locals destinats -preferentment- a l´ús dels jubilats i pensionistes, situats entre el
bar de la Casa de la Cultura, els lavabos de la part baixa i el carrer del Delme.
Consta de tres cambres i un saló per a esplai o jocs.

b) El bar situat en el centre dels locals, posat entre els destinats als jubilats i el recinte
d'entrada per la Via Sucronense (carretera de les Palmeres).

c) Els locals destinats a la resta d'activitats són un saló d'actes, a la part superior, i una
sala d'exposicions i quatre sales més, a la planta baixa.

Cinquena.- Atesa  la  legislació  vigent,  l´alcalde  tindrà  la  competència  per  a  dirigir  el
funcionament dels serveis municipals, facultat que podrà delegar en un regidor.

Sisena.- Finalitats de la casa de la cultura
Són la promoció de la cultura i l´associacionisme, mitjançant el desenvolupament d'activitats de
naturalesa cultural, artística, social, científica i de defensa i coneixement del patrimoni històric,
sempre sense finalitat de benefici.

Setena.- A la Casa de la Cultura hi hauran dos llibres: el primer, per a anotar tot l'inventari
municipal  desglossat  que  estiga  inclòs  dins  l´edifici;  el  segon,  es  destinarà   a  recollir  les
queixes i suggerències dels usuaris.

Vuitena.- Serà a criteri dels responsables municipals poder aplicar algun tipus de compensació
per tal de poder utilitzar la Casa de la Cultura. L'Ajuntament, si és el cas, establirà l'ordenança
corresponent.

Novena.- El manteniment i la neteja seran a càrrec de l´Ajuntament, tret dels locals destinats a
bar, entrada, passadissos i lavabos de baix, la neteja dels quals correspondrà a la persona
adjudicatària del bar.

Els responsables municipals determinaran l´horari de la realització de la neteja.

Desena.- L´horari d'obertura de la Casa de la Cultura serà a les 8 hores i el de tancada a les
22 hores. Els dies festius i vespres de festa s'hi podrà tancar a les 24 hores. Aquest horari, 
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prèvia negociació, podrà ampliar-se a judici del llogater del bar, però mai no podrà sobrepassar
l'establert  en  la  normativa  general.  Així  mateix,  serà  obligació  de  l´adjudicatari  efectuar  el
tancament diari de tots els locals de la Casa de la Cultura.

Onzena.- Normativa per a la sol·licitud i utilització de la Casa de la Cultura.

Objecte.-  És definir el conjunt de condicions i procediments a seguir per a sol·licitar l'ús del
centre.

Tipus de sol·licituds:

a) Sales o recintes per a l´ús de les entitats locals.
b) Sales per a l´execució d'activitats concretes.

Podran sol·licitar una sala per a reunions permanents ordinàries aquelles entitats culturals,
esportives, de temps lliure i sense finalitat lucrativa, el domicili social de les quals estiga situat
en  el  terme  municipal  d´Albalat  de  la  Ribera,  i  que  estiguen  registrades  en  el  Registre
d'Associacions.

Podran sol·licitar fer ús de la Casa de la Cultura tots els residents d´Albalat de la Ribera, sense
ànim lucratiu, per tal d'organitzar activitats culturals.

Dotzena.- Sol·licitud del centre.

Les sol·licituds del centre es regularan per la present normativa:

Instància  signada  pel  sol·licitant,  tant  a  nivell  individual  o  com  a  representant  legal  d'un
col·lectiu, dirigida a l´alcalde i presentada en el Registre Municipal.

En sol·licitar l´ús del centre s´aportarà una fotocòpia de l´estatut, si aquest no consta  en les
oficines municipals.

El  sol·licitant  farà una instància amb el  compromís d'utilitzar  correctament  el  local,  amb el
respecte i l´educació pertinents, tant ell com la resta dels usuaris.

Reflectir el compromís de no manipular ni instal·lar cap cosa ni realitzar cap instal·lació dins de
la Casa de la Cultura.

Compromís   de  sufragar  les  despeses  extraordinàries  que  ocasione  l´organització
l'organització d'una activitat.

Memòria explicativa de l´activitat, inici, finalització, nombre de persones que realitzen l'activitat i
possibles espectadors.

Caldrà presentar la sol·licitud deu dies abans, si més no, del termini d'ús del local.

En cas que la sol·licitud o la documentació siguen incorrectes, es reclamarà al sol·licitant la
seua rectificació  en un  termini  de cinc dies,  i  si  no  compleix  aquest  requisit,  la  sol·licitud
s'arxivarà sense cap altre tràmit.

Tretzena.- Concessions d´us

Primer. Els responsables municipals adjudicaran la sala i l´horari segons les disponibilitats del
centre i les demandes existents.

Segon. L´Adjudicació de la sala serà revisada almenys, cada sis mesos, i en els mesos de
gener i juny es revisarà el conjunt de les adjudicacions globals. L'Ajuntament podrà ampliar-les
o revocar-les. La concessió per l’ús no generarà cap dret, no servirà com a al·legació i no
establirà cap precedent per a altres concessions.
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Tercer. La no inutilització reiterada d'una sala adjudicada serà objecte de la retirada del permís
d'utilització.

Quart. També serà motiu de retirada del permís la no utilització adequada i que l´ús no s´ajuste
a la petició efectuada.

Cinqué. L´horari de les sales serà determinat pels responsables municipals.

Sisé.  L´adjudicació  per  a  activitats  culturals  esporàdiques  s´autoritzarà  quan no s’altere  la
programació habitual.

Catorzena.- Normes bàsiques

La utilització està subjecta al compliment d'aquestes obligacions:

Deixar neta la sala que s’utilitze en acabar l’activitat.

Avisar el conserge quan acabe l´activitat perquè comprove les condicions en què  queda la
sala.

Els espectadors hauran de comportar-se i posar cura tant en el comportament respecte els
locals i el mobiliari com en guardar un to de veu normal. El deteriorament comportarà sempre
el pagament del desperfecte i el mal comportament comportarà l'expulsió del local.

Els  espectadors no podran abandonar la sala mentre s'hi  realitzen els actes.  Fins que no
acaben les representacions o els actes culturals sols podrà abandonar-se la sala  durant el
descans,  tret  dels  casos  de  força  major.  No  es  podrà  entrar  a  la  sala  mentre   s’estiga
representant l'acte, qui desitge entrar-hi s’haurà d'esperar al descans.

A les actuacions per a adults no podran assistir els menors si no van acompanyats d'adults.

Quinzena.- Prohibicions

Entrar en qualsevol despatx o recinte sense l´autorització prèvia.

Menjar i veure al saló d'actes i a les sales d'exposicions.

Modificar l´estat de la sala sense l´autorització prèvia.

Fumar en el saló d'actes. Fumar a les sales d'exposicions, si n'hi alguna, d'exposició. 

Aprovació: aprovació definitiva del text inicial el 31 de maig de 1996
Publicació: en el BOP nº 183 de 2 d'agost de 1996


