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CULTURALS EN EL TEATRE AUDITORI DE CATARROJA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El M. I. Ajuntament de Catarroja considera que l'accés a la cultura reconegut per la
Constitució, en l'article 44, a la que tots tenen dret, ha de ser promogut pels Poders
Públics, en compliment del mandat contingut en l'article 9.2 de la Constitució, per
mitjà de la realització i foment del nombre més gran d'activitats culturals, per a
atendre a les demandes que realitza una societat que considera valor prioritari per
al desenrotllament humà el gaudi de la cultura en totes les seues manifestacions.
Per a això, i com una línia més d'exercici d'activitats culturals, l'Ajuntament de
Catarroja posa en marxa, a través d'un contracte administratiu de gestió de servici
públic per mitjà de concessió administrativa, la realització d'activitats culturals en el
Teatre Auditori de Catarroja Francisco Chirivella i en el municipi. El Teatre Auditori
de Catarroja Francisco Chirivella és de titularitat municipal i es troba situat en l'Av.
de l'Excma. Diputació Provincial de València, núm. 16 i ha sigut construït i preparat
per l'Ajuntament, qui ha realitzat un gran esforç inversor perquè l'edifici dispose
d'unes magnífiques i modernes instal·lacions que possibiliten la realització de
qualsevol classe d'espectacles en les millors condicions tècniques, acústiques i de
visibilitat, i amb alt nivell de qualitat, per a un aforament de 706 localitats dotades
del major confort.
A través del contracte de concessió, l'Ajuntament combinarà la gestió directa
(perquè en el plec figura la reserva d'ús del Teatre per part de l'Ajuntament,
almenys 56 dies a l'any per a activitats culturals promogudes per la institució
municipal) i la gestió indirecta pròpiament dita, a realitzar per la iniciativa privada.
D'esta manera, l'Ajuntament i els ciutadans obtenen els avantatges d'ambdós
sistemes. I d'esta manera s'assegura als ciutadans unes majors opcions de servicis
culturals.
La realització de les activitats culturals a través d'una programació estable, de
qualitat i oberta a tots els ciutadans ha d'estar necessàriament emmarcada en
pautes d'actuació democràtiques i d'acord amb els principis i valors constitucionals
i estatutaris i tenint com a eix la llibertat d'expressió artística. Per això, des de
l'Ajuntament es considera que els verdaders protagonistes de l'activitat cultural han
de ser la societat, els autors, intèrprets, productors, directors i la resta d'agents que
intervenen en la concepció i exercici d'activitats culturals, així com els municipis,
i per tant, la labor de l'ajuntament ha de centrar-se en fomentar i encoratjar les
iniciatives culturals lliures.
Atesos els antecedents exposats, s'establixen les presents normes de funcionament
del servici, referides únicament al Teatre Auditori de Catarroja Francisco Chirivella,
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d'ara en avant TAC Francisco Chirivella.
ARTICULAT
I. ÀMBIT D'APLICACIÓ
1. OBJECTE. Les presents normes tenen com a objecte establir les condicions d'ús
del TAC Francisco Chirivella a fi d'oferir als ciutadans el gaudi de la cultura en les
seues diverses manifestacions.
2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ. Les presents normes seran aplicables a totes les activitats
que es realitzen exclusivament i únicament al TAC Francisco Chirivella, compreses
en el contracte de concessió del dit servici, d'acord amb el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars per a la contractació per mitjà de concessió
administrativa amb procediment obert de gestió del servici públic TAC Francisco
Chirivella.
II. DRETS DELS USUARIS
3. DRET A LA IGUALTAT. Els usuaris tenen dret a ser admesos com a
espectadors de les activitats a realitzar en condicions d'igualtat, i, per tant, no poden
ser discriminats per raó de raça, sexe, nacionalitat, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal.
4. DRET DE DETERMINATS COL·LECTIUS. L'Ajuntament de Catarroja, a través
de l'aprovació dels corresponents preus públics, establirà el sistema de tarifes
i descomptes aplicables a determinats usuaris o col·lectius com, per exemple,
jubilats o xiquets, en els espectacles que s'incloguen en l'oferta cultural que realitze
l'adjudicatari o el propi Ajuntament.
En els casos en què un determinat espectacle tinga caràcter gratuït, l'accés es
realitzarà per mitjà de criteris objectius.
5. DRET A ASSISTIR I CONTEMPLAR L'ESPECTACLE. Els usuaris tenen dret
a contemplar l'espectacle pel qual han abonat o rebut una entrada en les millors
condicions de comoditat i confort possibles.
6. LIMITACIÓ PER AFORAMENT. Els drets establits en els articles 3, 4 i 5 tenen
com a límit l'aforament del teatre.
7. DRET A UNA ATENCIÓ ADEQUADA. Els usuaris tenen dret a ser tractats amb
amabilitat, cortesia i respecte i a ser atesos de manera diligent.
8. DRET D'INFORMACIÓ. Els ciutadans tenen dret a ser informats amb la suficient
antelació de l'oferta cultural programada, així com de les dates, horaris, llocs i
modalitats de venda de les localitats i la resta de característiques dels espectacles
o activitats culturals. Entre altres mitjans d'informació, el concessionari disposarà
d'una pàgina web, que s'inclourà a més dins del web municipal, on es podrà
consultar permanentment esta informació. La informació ha de realitzar-se,
almenys, en valencià i castellà.
9. DRET A PARTICIPAR. Els ciutadans podran proposar a l'Ajuntament o al
concessionari aquells espectacles que estimen convenients perquè estos estudien
la possibilitat o conveniència de la seua realització.
10. LLIBRE DE RECLAMACIONS. Els usuaris tindran a la seua disposició en
el TAC Francisco Chirivella un llibre de reclamacions per a coneixement de
l'Ajuntament i l'adopció si és el cas de les mesures corresponents.
11. BÚSTIA DE SUGGERIMENTS. Els usuaris tindran a la seua disposició en el
TAC Francisco Chirivella una bústia de suggeriments, relatives a millores en la
prestació del servici. El concessionari haurà de remetre una còpia de les mateixes
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a l'Ajuntament. No obstant això, els usuaris podran presentar directament els
suggeriments en l'Ajuntament de Catarroja.
12. DRET A DEVOLUCIÓ DEL PREU. En els casos de suspensió d'espectacles,
l'usuari tindrà dret, a la seua elecció, a la devolució del preu de la localitat o a
l'entrega d'una nova entrada (en el cas que l'espectacle o funció es pospose a
una altra data), sempre que este dret s'exercite dins dels terminis raonablement
suficients que establisca l'organització. A estos efectes, l'organització comunicarà i
difondrà immediatament els terminis, llocs i dates on els usuaris podran fer valdre
este dret.
III. DEURES DELS USUARIS
13. DEURE D'ABONAR EL PREU. L'usuari que vullga accedir a un espectacle o
activitat, haurà d'abonar les tarifes establides per a la mateixa, excepte en aquelles
activitats que tinguen caràcter gratuït.
Ni l'Ajuntament ni el concessionari garantixen l'autenticitat de les entrades no
adquirides en els punts de venda oficials, per la qual cosa, en este cas, declinen
tota responsabilitat. No s'admetran devolucions ni canvis d'entrades, excepte el que
estableix l'article 12 de les presents normes.
14. DEURE DE RESPECTAR LES CUES. Els usuaris hauran de respectar l'orde
establit per a les cues en taquilles o per als accessos (entrades i eixides) als
espectacles.
15. RESPECTAR L'HORARI. Els usuaris hauran d'accedir al TAC Francisco
Chirivella amb la deguda antelació, no tenint dret a accedir a la sala una vegada
iniciada la representació, sense perjuí que puguen esperar a incorporar-se en els
descansos de la representació, sempre que l'organització ho estime procedent.
16. DEURE DE RESPECTE I TOLERÀNCIA. Els usuaris hauran de guardar
el degut respecte als intèrprets i les altres persones que intervenen en els
espectacles, així com al públic, guardant la deguda reparació i silenci durant les
representacions. Els usuaris hauran de desconnectar les alarmes dels rellotges i
silenciar els telèfons mòbils durant tota la representació.
17. PROHIBICIÓ DE FUMAR I DISTRIBUIR BEGUDES ALCOHÒLIQUES. De
conformitat amb el que disposa la normativa de prevenció del tabaquisme, els
usuaris no podran fumar en cap instal·lació del TAC Francisco Chirivella. Tampoc
es podrà vendre, distribuir o facilitar begudes alcohòliques en cap instal·lació afecta
este contracte.
18. PROHIBICIÓ DE GRAVACIÓ D'ESPECTACLES. Es prohibix filmar o gravar els
espectacles, així com l'ús del flaix en les càmeres fotogràfiques o telèfons mòbils,
llevat que ho autoritze expressament l'organització.
19. DEURE DE RESPECTAR LES INSTAL·LACIONS. Els usuaris hauran de
respectar tots els béns i instal·lacions del teatre, evitant el seu deteriorament. Està
prohibit el consum de qualsevol tipus de menjar i de beguda fora de la cafeteria,
únic lloc habilitat per a això, així com tirar papers, envasos i qualsevol altre objecte
fora dels recipients habilitats amb este fi. Tot això, a fi de contribuir que el TAC
Francisco Chirivella es conserve en adequades condicions de neteja. Els usuaris
hauran d'utilitzar adequadament els lavabos a fi que es mantinguen en les millors
condicions higiènic sanitàries, quedant així mateix prohibida la realització de grafitis
o pintades.
20. DEURES EN CAS D'EMERGÈNCIA. Els usuaris tindran l'obligació de seguir les
instruccions que es dicten en cas d'existència d'alguna situació de perill derivada
d'incendi o qualsevol altre risc, tot actuant sempre amb calma i serenitat.
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IV. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
21. COMPLIMENT DE NORMATIVES. L'adjudicatari haurà de complir la normativa
laboral i de seguretat social, seguretat i higiene en el treball, prevenció de riscos
laborals, espectacles públics, manteniment i seguretat de les instal·lacions i
qualsevol altra norma de caràcter obligatori aplicable a estes activitats.
22. OBLIGACIONS RESPECTE A L'AJUNTAMENT. El concessionari haurà de
complir les obligacions derivades del plec de clàusules administratives i tècniques
particulars i de la resta de documents pels quals es regix el contracte de gestió del
servici públic TAC Francisco Chirivella.
23. OBLIGACIONS ESPECIFIQUES RESPECTE ALS USUARIS. El concessionari
haurà de garantir l'exercici dels drets dels usuaris que s'indiquen en els articles del
3 al 12 de la present norma. Així mateix, el concessionari tindrà en compte que les
diverses manifestacions culturals es realitzaran respectant la llibertat d'expressió
artística i observant els principis i valors constitucionals i de l'Estatut d'Autonomia de
la Comunitat Valenciana, així com els recollits en els tractats i convenis sobre drets
humans, protecció de la infància i la joventut, etc. En este sentit, el concessionari
informarà el públic de les característiques de les obres i espectacles i el tipus de
públic a qui van destinats.
24. OBLIGACIONS RESPECTE ALS INTÈRPRETS I COMPANYIES. El
concessionari haurà d'atendre adequadament als intèrprets i companyies que
actuen en el teatre, prestant-los la seua col·laboració i d'acord amb els contractes
que subscriga amb els mateixos.
25. OBLIGACIONS RESPECTE A USUARIS AMB DISCAPACITAT. El
concessionari haurà de complir la normativa d'accessibilitat en la mesura que les
instal·lacions del Teatre Auditori ho permeten i facilitar la seua major col·laboració
en l'entrada, permanència i eixida del local a persones discapacitades.
26. DIFUSIÓ. El concessionari haurà de mantindre durant tota la vigència del
contracte de forma fàcilment accessible en la seua pàgina web el text íntegre de les
presents normes o les seues modificacions.
V. DRETS DEL CONCESSIONARI
27. DRETS DEL CONCESSIONARI. Seran els establits en el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars i en la resta de documents pels quals es regix
el contracte de gestió del servici públic TAC Francisco Chirivella.
VI. DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
28. DRETS I OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT. Seran els establits en el plec
de clàusules administratives i tècniques particulars i en la resta de documents pels
quals es regix el contracte de gestió del servici públic TAC Francisco Chirivella. En
tot cas, correspon a l'Ajuntament de Catarroja l'aplicació i interpretació del present
reglament, així com la resolució dels casos no previstos en el mateix.
VII. CONTROL DE LA GESTIÓ I AVALUACIÓ DE QUALITAT
29. L'adjudicatari presentarà a l'Ajuntament, amb caràcter trimestral, un informe
detallat en què haurà de reflectir tots els aspectes econòmics i de gestió relatius a
l'explotació del TAC Francisco Chirivella i, en particular, les dades d'assistència als
espectacles celebrats en cada període.
L'Ajuntament avaluarà anualment la qualitat del servici tenint en compte entre altres
factors:
a) Els resultats de les enquestes als usuaris i ciutadans, realitzats segons
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s'arreplega en el plec de prescripcions tècniques. En esta enquesta de
caràcter anual s'ha de realitzar un sondeig entre el públic assistent amb
l'objecte de definir, almenys, el perfil, edat i procedència del públic del TAC
Francisco Chirivella, així com la seua opinió respecte a la programació, la
política de preus i qualssevol altres qüestions que l'Ajuntament considere
rellevants.
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b) El nombre d'usuaris i grau d'ocupació.
c) Nombre de consultes realitzades a la pàgina web, incloent les audicions que
tinga en la web municipal les pàgines referides al TAC Francisco Chirivella.
d) Nombre i motiu de les queixes presentades.
e) Suggeriments formulats.
f)

Felicitacions o crítiques rebudes.

VIII. CESSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A TERCERS
30. La cessió a tercers del TAC Francisco Chirivella es formalitzarà d'acord amb
la normativa vigent en matèria de patrimoni de les administracions públiques en
general i de les locals en particular així com amb el contingut de les presents
normes de funcionament. La disponibilitat de les instal·lacions per a la seua cessió
a tercers estarà sempre condicionada a la disponibilitat de dates, després de
realitzada la programació pròpia.
No se cediran les instal·lacions del TAC Francisco Chirivella per a la celebració de
sortejos, cerimònies de graduació, rifes, bingos, etc. En general, la cessió de les
instal·lacions per a la celebració d'actes de caràcter no cultural queda condicionada
a la valoració i posterior autorització de l'acte concret de què es tracte per part de
l'Ajuntament.
31. Els interessats en utilitzar les instal·lacions del TAC Francisco Chirivella
hauran de presentar la seua sol·licitud per escrit en l'Ajuntament o en la seua seu
electrònica, acompanyada d'una memòria de l'acte que es pretén realitzar, per a
la seua corresponent valoració i tràmit. Les converses, telefòniques o personals,
només tindran caràcter consultiu i, per tant, d'elles no pot derivar-se compromís, ni
cap dret subjectiu.
No serà necessària la contractació d'assegurança quan les instal·lacions de la TAC
Francisco Chirivella se cedisquen per l'Ajuntament a un tercer per a la celebració
d'un acte, sempre que la dita cessió estiga dins dels cinquanta-sis dies d'ús de les
instal·lacions que corresponen a l'Ajuntament. Les cessions que es realitzen per
l'Ajuntament a favor de tercers fora d'eixos cinquanta-sis dies d'ús que corresponen
a l'Ajuntament suposaran, al contrari, per al cessionari, l'obligació de contractar una
pòlissa d'assegurança que cobrisca la Responsabilitat Civil que poguera derivarse de l'organització de l'esdeveniment de què es tracte, ajustada, quant al capital
assegurat, a les exigències de l'article 60 del Decret 52/2010, de 26 de març,
del Consell, pel que s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 4/2003,
de 26 de febrer, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics, que per a aforaments de més de 700 persones i fins a 1.000
preveu un capital mínim assegurat de 1.000.000'00 €.
32. La gerència del TAC Francisco Chirivella procurarà evitar la competència o
coincidència entre actes de la mateixa naturalesa, la qual cosa podrà ser causa
que es resolga negativament la petició de cessió de les instal·lacions. A més d'este
aspecte, es valorarà per part de la direcció del TAC Francisco Chirivella la qualitat
tècnica i artística de l'acte que es pretén celebrar per part del cessionari.
33. En cas de dos o més sol·licituds de cessió de les instal·lacions es donarà
prioritat a la que haja entrat en primer lloc. I en cas de ser coincidents en la data
de sol·licitud, s'optarà per aquella activitat o esdeveniment més coincident amb
la finalitat del TAC Francisco Chirivella, amb un informe previ de la gerència del
mateix.
34. Els promotors dels espectacles o actes que es vullguen celebrar al TAC
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Francisco Chirivella entregaran amb la suficient antelació i seguint sempre les
indicacions de la direcció, un pla de treball que incloga el pla d'implantació de
decorats, pla de llums, rider tècnic, programa a executar i artistes que intervenen,
horaris d'assajos i muntatge i totes les circumstàncies que afecten l'organització
de l'activitat programada. Igualment, designarà un coordinador de l'acte i, quan
siga necessari per la naturalesa del mateix, un responsable tècnic, que estaran
en contacte amb el cap tècnic del TAC Francisco Chirivella per a la planificació de
l'acte i el seu millor desenrotllament.
35. Els gastos derivats de la cessió de les instal·lacions del TAC Francisco
Chirivella es repercutiran al sol·licitant. Per a això, s'establix com a preu públic per
a cobrir els gastos d'obertura de la sala la quantitat de 2.500'00 € per cada dia d'ús.
La cessió de les instal·lacions implica la dels mitjans tècnics i personals necessaris
per a l'adequat funcionament del TAC Francisco Chirivella: neteja, personal de
sala, etc., motiu pel qual el cessionari haurà d'assumir els dits gastos que s'entenen
implícits en la cessió de les instal·lacions. Queden expressament excloses d'entre
les anteriors les tasques de càrrega i descàrrega del material necessari per al
desenrotllament de l'esdeveniment de què es tracte, sent les mateixes per compte
del cessionari.
36. L'Ajuntament de Catarroja es reserva la facultat de cedir gratuïtament les
instal·lacions del TAC Francisco Chirivella per a la celebració d'activitats sense
ànim de lucre desenrotllades per aquells clubs, associacions o col·lectius locals
l'àmbit d'actuació dels quals estiga relacionat amb la cultura, l'educació, l'esport,
les festes tradicionals, la promoció del patrimoni material o immaterial del municipi
o qualsevol altre que es considere d'interés públic general per a la ciutadania de
Catarroja, amb les consideracions següents:
a) El cessionari no podrà percebre cap tipus d'ingrés per venda d'entrades
ni per qualsevol altre concepte que supose una limitació d'accés al TAC
Francisco Chirivella, que haurà de ser gratuït. Si l'Ajuntament de Catarroja
tinguera constància que el cessionari haguera incomplit este precepte,
exigirà al cessionari el pagament del preu públic establit per a la cessió de
les instal·lacions, fixat en 2.500'00 €, inclús per la via de constrenyiment si
fóra necessari i li sancionarà d'acord amb el que establix l'article 44 d'este
reglament.
b) Com a única excepció al que establix el paràgraf anterior, es permetrà la
venda d'entrades en aquells supòsits en què l'objecte de la cessió siga la
celebració d'un acte benèfic organitzat amb la intenció de recaptar fons per
a associacions o causes d'interés social. El cessionari haurà de comunicar
esta circumstància en el moment de la sol·licitud i quedarà obligat a justificar
davant de l'Ajuntament la donació dels fons recaptats. Si no justificara el
caràcter benèfic de l'acte, l'Ajuntament exigirà al cessionari el pagament del
preu públic establit per a la cessió de les instal·lacions, fixat en 2.500'00 €,
inclús per la via de constrenyiment si fóra necessari i li sancionarà d'acord
amb el que establix l'article 44 d'este reglament.
37. El bon ús de les instal·lacions és responsabilitat dels usuaris, de manera
que si es produïxen desperfectes o qualsevol dany com a conseqüència de les
activitats normals o anormals del cessionari, este quedarà obligat al pagament de
la indemnització corresponent. Amb este fi, el cessionari de les instal·lacions del
TAC Francisco Chirivella haurà de constituir una garantia per import de 500'00 €
per cada cessió que se li autoritze, per a respondre d'eventuals desperfectes en les
instal·lacions cedides.
En els casos de cessió gratuïta establits en l'article 36 d'esta norma, els cessionaris
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hauran de constituir una garantia de 300'00 €.
Si els danys produïts ascendiren a un import superior al de la garantia constituïda,
l'Ajuntament de Catarroja exigirà al cessionari el pagament de la diferència fins a
reparar totalment el dany produït.
Si finalitzada la cessió no s'ha produït cap dany a les instal·lacions, l'Ajuntament de
Catarroja reembossarà l'import constituït com a fiança en un termini màxim de 10
dies.
38. L'autorització per a usar el TAC Francisco Chirivella suposa l'acceptació per
l'organitzador d'un escrupolós respecte a les característiques i instal·lacions de
l'edifici i està condicionada a l'estricte compliment de les normes de funcionament
de la instal·lació en general i de les següents estipulacions en particular, que
es faran constar en la resolució d'autorització per a l'ús de la instal·lació com a
condicions de la mateixa:
a) L'autorització s'atorga directament al sol·licitant, per tant, no pot subrogar-se
ni a títol gratuït ni onerós.
b) L'eficàcia de l'autorització té caràcter temporal i queda condicionada a les
necessitats del servici públic, de manera que no implica l'adquisició de cap
dret, ni tan sols el d'ocupació preferent i, per tant, està subjecta a variacions
d'horari i de dates.
c) L'autorització pot ser revocada unilateralment per l'Ajuntament en qualsevol
moment per raons d'interés públic, sense generar dret a indemnització,
quan resulte incompatible amb les condicions generals aprovades amb
posterioritat, produïsca danys en el domini públic, impedisca la utilització
de la instal·lació per a activitats de major interés públic o produïsca
menyscabament en l'ús general. Quan les causes de la revocació no
siguen imputables al sol·licitant, l'Ajuntament de Catarroja li reintegrarà les
quantitats que haja abonat en concepte de preu públic i/o de fiança.
d) No està permés, en cap cas, foradar les parets ni col·locar directament
sobre elles elements de decoració o cartells amb xinxetes, claus, adhesius o
qualsevol altre sistema semblant. No és possible alterar cap dels elements
relatius a la naturalesa de l'edifici. La col·locació de pancartes, banderoles,
mòbils, etc. requeriran la prèvia conformitat de l'Ajuntament.
e) L'Ajuntament de Catarroja es reserva la facultat d'inspeccionar les
instal·lacions del TAC Francisco Chirivella per a garantir que el mateix
és utilitzat d'acord amb les condicions establides en l'autorització i en les
presents normes de funcionament.
f) L'autorització s'atorga per un termini determinat i no s'admetrà cap
pròrroga ni ampliació de la mateixa sense autorització prèvia i expressa de
l'Ajuntament de Catarroja.
g) De conformitat amb el que establix la normativa de prevenció del
tabaquisme, els usuaris no podran fumar en cap dependència del TAC
Francisco Chirivella.
h) Queda expressament prohibit consumir qualsevol tipus de beguda o aliment
fora de la cafeteria del TAC Francisco Chirivella, únic lloc habilitat a este
efecte.
i)

En compliment de la normativa de prevenció de riscos, queda expressament
prohibit inhabilitar per qualsevol mitjà les vies d'evacuació previstes per
a casos d'emergència, entre les que s'inclouen els corredors d'accés del
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públic a les seues localitats. Així mateix, també per motius de seguretat,
queda terminantment prohibit superar l'aforament del TAC Francisco
Chirivella, que és de 706 localitats.
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j)

El cessionari haurà d'atendre en tot moment les indicacions del personal de
sala, que serà el garant de l'ús correcte de l'immoble i que podrà adoptar les
mesures correctives oportunes en el moment de produir-se la incidència.

k) L'autorització per a la cessió de l'ús de la TAC Francisco Chirivella
s'extingirà quan finalitze el termini concedit o quan el cessionari incomplisca
qualsevol de les condicions establides en la mateixa.
l) L'acceptació de l'autorització comporta per al cessionari el compromís
d'utilitzar el TAC Francisco Chirivella d'acord amb la seua naturalesa
i d'entregar-lo en l'estat en què es va rebre, complint estrictament les
condicions establides en la mateixa. També comporta el compromís
d'obtindre prèviament i al seu cost quantes llicències i permisos requerisca
l'ús o activitat a realitzar, així com l'assumpció dels impostos, taxes i resta
de tributs que puguen meritar-se.
39. El personal tècnic del TAC Francisco Chirivella vetlarà pel compliment de les
normes d'ús de la instal·lació i de les condicions establides en l'autorització. A la
finalització de cada cessió, presentarà un informe a l'Ajuntament de Catarroja en el
qual es detallarà qualsevol incidència produïda en el transcurs de la mateixa.
40. Tota la publicitat i informació de qualsevol tipus (cartells, fullets, programes,
mitjans informatius, web, etc.) va a càrrec de l'organitzador. En estes
comunicacions s'inclourà el logotip del TAC Francisco Chirivella i de l'Ajuntament de
Catarroja. En cas de mitjans de comunicació parlats, s'inclourà una menció dels
mateixos (Ajuntament de Catarroja i TAC Francisco Chirivella).
41. Seran per compte de l'organitzador-cessionari els drets d'autor que puga
generar la celebració de l'acte o qualsevol altre tipus de drets enfront de tercers.
Així mateix, l'organitzador serà responsable de qualsevol circumstància que puga
derivar-se de la celebració de l'acte, quedant per tant, Ajuntament de Catarroja i
TAC Francisco Chirivella exempts de tota responsabilitat en estos casos.
42. La legislació vigent obliga a vincular l'aforament del local i el nombre de
persones assistents que han d'estar, necessàriament, assegudes. Per tant,
l'organitzador adoptarà les mesures oportunes perquè, en cap cas, siga superior el
nombre d'espectadors a l'aforament del local (distribució de localitats numerades,
etc.) En cap cas es permetrà que hi haja espectadors de peu, asseguts en terra,
cadires suplementàries, etc.
43. L'organitzador es compromet a entregar a efectes estadístics, una vegada
conclòs l'acte, les dades sobre les persones assistents al mateix.
44. Amb independència del dret de reparació dels danys que pogueren produir els
usuaris de la instal·lació, que haurà de ser exercit segons els termes establits en
l'article 37 d'esta norma, l'Ajuntament de Catarroja podrà sancionar el cessionari
quan incomplisca alguna de les condicions de cessió establides en este reglament o
produïsca danys en el domini públic, d'acord amb la gradació següent:
Es consideraran faltes MOLT GREUS, penalitzades amb la prohibició d'usar les
instal·lacions del TAC Francisco Chirivella durant 5 anys, les següents:
− L'incompliment de les normes d'ús de la instal·lació que pose en perill la
seguretat dels assistents, de les instal·lacions o dels propis usuaris.
− Els actes de deteriorament molt greu i rellevant d'equipaments,
infraestructures, instal·lacions o elements del TAC Francisco Chirivella.
−

La comissió de 3 faltes greus en un període de 24 mesos.

Es consideraran faltes GREUS, penalitzades amb la prohibició d'usar les
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instal·lacions del TAC Francisco Chirivella durant 18 mesos, les següents:
− L'incompliment de les normes d'ús de la instal·lació que impedisquen l'ús
general de la mateixa per part de l'Ajuntament o d'altres cessionaris.
− Els actes de deteriorament greu d'equipaments,
instal·lacions o elements del TAC Francisco Chirivella.

infraestructures,

− L'incompliment del que preveuen els apartats a) i b) de l'article 36 d'este
reglament, quan resulte impossible cobrar la quantitat deguda pel cessionari
i l'Ajuntament haja de recórrer a la via de constrenyiment.
−

La comissió de 3 faltes lleus en un període de 12 mesos.

Es consideraran faltes LLEUS, penalitzades amb un advertència de sanció greu, les
següents:
−Els actes de deteriorament lleu d'equipaments,
instal·lacions o elements del TAC Francisco Chirivella.
−

infraestructures,

La negativa a seguir les instruccions del personal tècnic de la TAC Francisco
Chirivella, sempre que les mateixes no estiguen relacionades amb els
procediments de seguretat i evacuació, l'incompliment dels quals constituirà
falta molt greu.

− L'incompliment del que preveuen els apartats a) i b) de l'article 36
d'este reglament, sempre que el cessionari abone la quantitat deguda a
l'Ajuntament en període voluntari de pagament. Si l'Ajuntament haguera de
recórrer a la via de constrenyiment, el fet constituiria falta greu.
−

Tot incompliment de les normes d'ús de la instal·lació no tipificat com a falta
greu o molt greu.

IX. VIGÈNCIA
45. Les presents normes iniciaran la seua vigència una vegada hagen sigut
definitivament aprovades i íntegrament publicades en el Butlletí Oficial de la
Província, i seran aplicables per a l'execució del contracte per a la gestió del servici
públic TAC Francisco Chirivella i durant la vigència del mateix; mantindran la
seua vigència mentre no siguen derogades i podran ser modificades pel Ple de la
corporació amb els tràmits previs corresponents.
* * *
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