
 
CONDICIONS D'ÚS DE L’ESPAI DE SES VOLTES 

 
1. Poden sol·licitar cessió d’espai tots els particulars, professionals,  associacions, 

col·lectius i entitats que per les característiques de la seva activitat necessitin un 
espai a l’aire lliure on desenvolupar puntualment l’acte preparat. L’acte per al 
qual es demana la cessió de l’espai és d’entrada lliure i gratuïta per al públic 
assistent. 

 
2. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar a les UIAP municipals o a la Regidoria de 

Cultura (Negociat de Música i Arts Escèniques). Si en el període d’un mes 
després de presentar la sol·licitud l’Ajuntament no ha donat resposta a la 
demanda, el/la sol·licitant ha d’entendre que ha estat denegada. 

 
3. L’espectacle o actuació per al qual se cedeix l’espai de Ses Voltes s’ha de 

justificar mitjançant un dossier detallat que inclogui patrocinadors (empreses i 
institucions), subvencions i fitxa artística. El personal municipal pot reclamar en 
tot moment qualsevol informació que no quedi clara a la documentació. 

 
4. La modificació sensible de l’activitat per la qual se sol·licita l’espai requerirà una 

nova petició d’us si així ho consideren els responsables municipals 
 

5. Tots els autoritzats a emprar l’espai de Ses Voltes (escenari, quadre elèctric, 
camerinos) no posaran impediments al seguiment de les activitats, a la demanda 
d’informació per part del personal municipal i a la facilitació de totes les dades 
que garanteixin l’ús correcte de l’espai. En cap cas es pot emprar qualsevol lloc 
de l’espai per emmagatzemar materials, sent tots els elements de les activitats 
lliurats i desallotjats dins del període que duri la cessió. 

 
6. La persona directament responsable de la utilització de l’espai local és la que 

figura com a sol·licitant/peticionari. Un canvi de responsable s’ha de comunicar 
per escrit al Negociat de Música i Arts Escèniques de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Palma. El canvi esmentat sense avís és motiu de suspensió de 
la cessió de l’espai. 

 
7. La persona directament responsable és la dipositària de les claus de l’espai 

durant tot el període de cessió i les ha de retornar un cop acabat aquest o en 
qualsevol moment en què els responsables municipals les hi requereixin. En cap 
cas es poden fer còpies de dites claus. 

 
8. El sol·licitant de l’espai és el responsable del compliment de tota la legislació 

vigent en tots els temes que impliqui el desenvolupament de l’activitat, així com 
de la tramitació de tots el permisos que pertoquin,  quedant la cessió de l’espai 
de Ses Voltes adscrit a la zona escènica, els camerinos i el quadre elèctric. En 
general, han d’evitar qualsevol molèstia o perjudici als veïnats de Ses Voltes. Els 
menors d’edat que participin a l’activitat no poden estar a l’espai sense la 
presència d’una persona adulta. 

 



 
9. En acabar el període de cessió, l’espai s’ha de deixar en les mateixes condicions 

en què s’ha rebut i s’han d’entregar les claus als responsables municipals 
l’endemà que acabi la cessió. 

 
10. Durant el període de cessió qualsevol cosa deixada pel sol·licitant a l’espai és 

responsabilitat seva. En cas de robatori, l’Ajuntament de Palma no es fa 
responsable de res sostret. Així mateix, no està permès fer cap tipus de 
transacció econòmica ni venda dins de l’espai. El sol·licitant és fa responsable 
dels danys a tercers derivats de l’ús de l’espai d’assaig o dels materials que s’hi 
emprin.  

 
11. En cap cas es pot modificar la distribució de l’espai, fer forats o penjar elements 

a les parets. El/la sol·licitant s’ha d’atenir a les indicacions tècniques dels 
responsables municipals sobre xarxa elèctrica, ús dels camerinos i escenari. 

 
12. El sol·licitant autoritzat no pot cedir sota cap concepte l’espai a altres particulars, 

entitats, col·lectius o empreses. 
 

13. Tota la documentació que elabori el sol·licitant per difondre l’activitat per la qual 
s’ha cedit l’espai o qualsevol comunicació/anunci als mitjans de comunicació ha 
de porta el logotip vigent de l’Ajuntament de Palma i l’expressió corresponent a 
les característiques de la cessió (patrocini, col·laboració, suport, etc) 

 
14. Ajuntament de Palma pot fer la publicitat que consideri oportuna de l’activitat que 

es desenvolupi a l’espai. 
 

15. Només es pot ornamentar l’escenari, sempre sent apropiada per al públic i amb 
qualitat  estètica o artística suficient. 

 
16. En cas de fer malbé algun tipus de material o infraestructures de l’espai, el 

sol·licitant es farà responsable de les despeses econòmiques que se’n derivin. 
 

17. Si per necessitat d’ús o funcionament de l’espai es modifiquen aquestes 
condicions el sol·licitant autoritzat s’atendrà a la nova normativa que se li indiqui. 

 
18. El sol·licitant i/o la seva representació no es troben en cap dels casos 

d'incapacitat i/o incompatibilitat que determina l'article 20 de la Llei de contractes 
de les administracions públiques i que estan al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Estat i l’Administració local, i les corresponents amb la Seguretat 
Social per qualsevol persona que participi a l’acte. 

 
19. L’Ajuntament de Palma es reserva el dret de suspendre la cessió de l’espai si en 

té necessitat d’us, o l’activitat per a la qual es cedeix l’espai en perjudica d’altres 
d’interès municipal, en aquest cas el sol·licitant autoritzat té l’obligació de deixar 
l’espai.  

 
20. L’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions pot ser causa de revocació 

de l’autorització d’utilització de l’espai de Ses Voltes. 


