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Una de les decisions més importants en la vida de tothom és adquirir una casa pròpia. És un somni
que totes les persones esperem amb il·lusió. I quan ja la tenim, l'entusiasme passa per conservar-la, per
mantenir-la  en  condicions,  per  fer-la,  en  definitiva,  el  màxim  d'agradable  i  d'habitable.  La  principal
preocupació és sentir-nos còmodes en la nostra casa i sentir també l'orgull d'ensenyar-la i de gaudir-ne, tant
per a nosaltres mateixos com per a la resta de persones que ens visiten.

La cultura contestana i, per extensió, totes les persones que vivim a Cocentaina, ja tenim una casa
pròpia: el Centre Cultural El Teular, una casa de la qual ens podem sentir ben orgullosos i ben dignes. Però
és una casa una miqueta especial, perquè no té un únic propietari, sinó que és de tots i de totes, i tots i totes
hem de vetlar perquè es mantinga en condicions.

És per això que hem elaborat unes normes d'ús per al Centre Cultural El Teular, perquè pensem que
respecte mutu és molt important en un espai compartit com aquest, perquè les entitats culturals particulars i
els ciutadans i  ciutadanes en general,  puguem sentir  el  goig de tenir  una casa pròpia i  de mantenir-la
sempre com el primer dia.

1.- L’ús del Centre Cultural El Teular s’adaptarà a l’horari establert en la Consergeria, que serà el 
següent:

De dimecres a diumenge: Matí – 11:00 a 13:00 h

Vesprada – 17:00 a 22:00 h

2.-  ÚS DE LES DIFERENTS DEPENDÈNCIES

2.1.- SALA DE REUNIONS

Podran sol·licitar-la  totes aquelles entitats  que  no  tinguen seu pròpia,  amb un mínim de 7 dies
d’antelació a la data que vulguen utilitzar-la i per escrit.

2.2.- SALA D’ACTES

Podran  utilitzar-la  totes  les  entitats,  organitzacions  i  agrupacions  per  a  realitzar  xerrades,
conferències, col·loquis, etc. La sol·licitud es farà amb un mínim de 7 dies d’antelació i per escrit.

2.3.- SALA D’ASSAIGS

Sols la podran sol·licitar les entitats/agrupacions que no tinguen seu pròpia,  o aquelles que, per
alguna circumstància excepcional i esporàdica, vulguen disposar d’ella. La sol·licitud es farà amb un mínim
de 7 dies d’antelació i per escrit.

2.4.- TEATRE

Amb la finalitat de poder planificar la programació anual, és imprescindible que en l’últim trimestre de
l’any es presenten les sol·licituds per a l’ús de l’escenari de l’any següent.

Si es demana alguna actuació fora d’aquesta programació, cal sol·licitar-la amb 1 mes d’antelació i
per escrit, encara que açò no comporte la seua realització, la qual es podrà fer si el dia sol·licitat no hi ha
cap acte programat.

2.4.a.- Les entitats/agrupacions que no precisen d’escenografia podran assajar durant tot el dia de
l’actuació.

2.4.b.-  Les  entitats/agrupacions  que  precisen  d’escenografia  podran  assajar  el  dia  d’abans  de
l’actuació i muntar el mateix dia de l’actuació.

2.4.c.- En muntatge/desmuntatge de l’escenografia correrà a càrrec de l’entitat organitzadora.

2.4.d.-  “Les instal·lacions són usades per molta gent, per tant, cuidarem de deixar-les en perfectes
condiciones.  Per  això,  l’Ajuntament  exigirà  que  es  reparen  i  reposen  els  danys  i  desperfectes  que
s’ocasionaren, responsabilitzant-se d’aquells l’entitat organitzadora.”



2.4.e.- La neteja anirà a càrrec de l’Ajuntament.

2.4.f.- L’Ajuntament no es responsabilitzarà dels objectes i el material que les entitats es deixen en el
recinte després del desmuntatge.

3.- NORMES GENERALS

3.1.- Les actuacions queden limitades a la Sala on s’haja de fer l’espectacle, conferència, xerrada,
etc., quedant prohibit l’accés a altres dependències del Centre Cultural El Teular.

3.2.- a partir de l’aprovació de la Normativa, totes les activitats organitzades per l’Ajuntament que es
generen al teatre, es posarà preu d’entrada (amb preus sempre populars i regits per l’Ordenança), amb la
finalitat de contribuir al manteniment del Centre Cultural El Teular; a excepció d’aquelles actuacions que
l’Ajuntament crega oportú que siguem gratuïtes.

3.3.-  Aquella  entitat/organització  que  vulga  fer  ús  del  Teatre  amb  finalitat  lucrativa,  abonarà  a
l’Ajuntament un cànon de 50.000 pessetes per actuació (a excepció dels dies d’assaig), a compte de llum,
so, neteja i desgast.

3.4.- Si l’espectacle és organitzat per L’Ajuntament, la taquilla i la seua recaptació serà per al mateix,
així  com  també  anirà  al  seu  càrrec  la  sol·licitud  i  pagament  a  la  SGAE  (Societat  Generals  d’Autors
Espanyols). 

3.4.a.- Si l’espectacle és organitzat per l’entitat, la taquilla, organització, sol·licitud i pagament a la
SGAE (Societat General d’Autors Espanyols), anirà al seu càrrec.

3.5.-  Si  dos  o  més  entitats  coincideixen  en  la  sol·licitud  d’actuació  d’un  mateix  dia,  es  donarà
preferència per NRE (Nombre de Registre d’Entrada).

3.6.- L’Ajuntament es reserva el dret d’alterar l’ordre i els dies d’actuació.

4.- CONCLUSIÓ

Aquest Reglament està fet per a gaudir i contribuir a la conservació i bon ús del Centre Cultural El
Teular, per tant, serà respectada per totes les entitats/organitzacions.”
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