REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LA PALMA I
L’ESPAI
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte l’ordenació de l’ús de La Palma i
l’Espai per part dels particulars com a espais de foment
d´activitats culturals, amb la intenció d’establir un règim
d´autoritzacions que racionalitzi aquesta utilització.
Article 2. Tipus d´activitats
Per tal de regular adequadament la utilització d’aquests espais es
distingiran dos tipus d´activitats: les habituals i les esporàdiques.
Article 3. Activitats habituals
Es consideraran activitats habituals les que de manera continuada
hi portin a terme grups o associacions culturals, com ara assajos,
reunions periòdiques i altres activitats similars.
Article 4. Utilització per a activitats habituals
Amb la finalitat de garantir l’ús racional d´aquesta infraestructura,
els grups i associacions culturals o juvenils que en vulguin fer ús
hauran de sol·licitar una autorització prèvia a l´inici de les seves
activitats amb una antelació de 30 dies .
La sol·licitud haurà de detallar l´activitat per a la qual se sol·licita
l´autorització, les necessitats d´ús que comporta aquesta activitat i
la regularitat temporal amb què es desenvoluparà.
Article 5. Competència
L´Institut Municipal d´Acció Cultural, fent ús de les atribucions
que l´art. 3 dels seus estatuts li reconeix i per tal de complir la
finalitat de gestionar, organitzar i administrar els espais físics
constitutius del seu patrimoni, com recull l´art. 2 b) de la mateixa
norma, serà l´ens competent per tal d´atorgar-ne l´autorització.
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L´òrgan de l´IMAC que tindrà atribuïda aquesta competència serà
la presidència o, si escau, la vicepresidència executiva, que haurà
de donar compte al Consell General de les autoritzacions
concedides.
Article 6. Formalització i efectes de l´autorització
a) L´autorització es formalitzarà en un document administratiu
que atorgarà a l´autoritzat el dret a utilitzar les dependències de
La Palma o L’Espai que es detallin al mateix document amb la
regularitat i sota les condicions que determini l´òrgan competent
per concedir l´autorització.
b) L´autorització determinarà la durada de la seva vigència, al
final de la qual s´extingirà automàticament. Transcorregut aquest
termini, l´autoritzat haurà de deixar lliure i buit a disposició de
l’Administració l’espai que estava autoritzat a utilitzar. En cas
contrari es reconeixerà la potestat de l’Administració per acordarne i executar-ne el desallotjament.
c) L´òrgan competent per a l’atorgament de l´autorització en
podrà alterar de forma motivada les condicions per raons
organitzatives sense que pugui donar lloc a cap tipus
d’indemnització, i , fins i tot, revocar-la per raons d’interès
públic, després de audiència prèvia de l’interessat.
d) L’atorgament de l´autorització comportarà la satisfacció d’un
preu públic.
Article 7. Activitats esporàdiques
Es consideraran activitats esporàdiques :
a) Els actes o activitats d’entitats i associacions culturals o
juvenils que, essent de caràcter intern, no puguin ser incloses dins
de les activitats habituals pel seu caràcter puntual.
b) Els actes destinats a l’assistència de públic.
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Article 8. Autoritzacions d´activitats esporàdiques
Les autoritzacions d´activitats esporàdiques es concediran pel
mateix òrgan que atorga les d´activitats habituals, i caldrà
sol·licitar-les amb una antelació de 15 dies.
La sol·licitud haurà d’incloure el detall exhaustiu de l´activitat a
realitzar, la seva duració, les necessitats horàries, incloent-hi les
de preparació i desmuntatge, si escau, la infraestructura prevista,
mesures de seguretat, preu d’entrada si escau, i qualsevol altre
aspecte que a petició de l´IMAC calgui determinar per tal de
poder avaluar millor la sol·licitud .

Article 9. Especialitats
L´autorització per a activitats esporàdiques es formalitzarà de la
mateixa manera que es detalla per a les activitats habituals a l’art.
6 a). A més, però, s’hauran de presentar els següents requisits:
a) Les activitats previstes a l´art. 7 b) hauran de disposar d’un
servei de seguretat adient amb l´activitat a desenvolupar, per tal
que els pugui ser concedida l´autorització.
b) A més en aquests casos l´autoritzat haurà de disposar dels
permisos i assegurances pertinents segons l´activitat a realitzar.
c) L´autorització d´activitats esporàdiques comportarà, a banda de
la satisfacció d’un preu públic, una fiança o penyora que haurà de
dipositar-se amb anterioritat a la realització de l’acte o
activitat, i que respondrà del compliment de les obligacions que
inclou l´autorització. Serà fixada per l´òrgan que concedeix
l´autorització, d’acord amb la naturalesa de l´activitat.

Article 10. Obligacions
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L´autorització d’utilització de qualsevol de les dependències de
La Palma comportarà a més de les expressament determinades als
articles precedents, les obligacions següents :
a) Ajustar l’exercici de l´autorització a les condicions que s’hi
determinin.
b) Conservar en bon estat les instal·lacions i el material que
contenen.
c) Tenir cura de la neteja de les dependències que s’ocupin i dels
espais d´ús general.
d) Evitar molèsties als veïns.
Article 11. Rescabalament de danys i perjudicis
Els danys i perjudicis causats per la utilització de les
dependències de La Palma i/o l’incompliment de les obligacions
que es desprenen d’aquest reglament hauran de ser rescabalats per
l´autoritzat.
Article 12. Pèrdua de la fiança o penyora
D’acord amb allò que disposa l’article anterior, en cas que
l´autoritzat causi danys i perjudicis derivats de la utilització de La
Palma o bé no respecti les obligacions que porta aparellades
l’atorgament de l´autorització, aquest perdrà la quantitat lliurada
en concepte de fiança o penyora en relació amb el dany o
perjudici que es causi.

Article 13. Denegació d´autoritzacions
L´òrgan competent per concedir l´autorització de les
dependències rebutjarà raonadament les sol·licituds que, per la
seva naturalesa, no s’ajustin a les finalitats que té encomanades
l´IMAC.

Article 14. Horaris
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Amb caràcter general l´horari de les activitats a La Palma
s’estableix de 16 a 22 hores de dilluns a divendres i de 16 a 23
hores els dissabtes.
Excepcionalment en casos puntuals podrà ampliar-se aquest
horari fins a les 2 de la matinada.
L’horari habitual de L’Espai s’estableix de 19 a 22 hores de
dilluns a dissabte.
Article 15. Taxes i preus públics
Per complementar aquest reglament haurà d’aprovar-se una
ordenança fiscal reguladora de les taxes que comportaran les
diferents autoritzacions i els preus públics dels serveis accessoris
a la utilització.
Article 16. Revocació
Els incompliments de les condicions sota les quals s’atorguin les
autoritzacions facultaran l´IMAC per revocar-les.
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