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Memòria del projecte del Reglament del Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC) 

 
Antecedents: 
 
L’Ajuntament de Canet de Mar, es dota d’un nou equipament cultural, el TMC (Teatre Municipal 
de Canet), que té com a principal objectiu el foment de la cultura del municipi i de la comarca 
del Maresme, la difusió de les arts escèniques, musicals i cinematogràfiques, mitjançant l’es-
tímul a la creació, la programació d’activitats escenicomusicals professionals i amateurs. 
 
El servei de teatre municipal també ha de ser un servei obert a la ciutat i al seu teixit associatiu, 
facilitant-ne l´ús a totes les entitats locals que promoguin activitats culturals o socials i afavo-
reixin la cohesió social.  
 
La ubicació dels espais del TMC, al mig del poble de Canet de Mar, constitueix un potencial 
pel desenvolupament cívic i cultural de la població i una oportunitat per la revitalització del 
casc antic, des d’un punt de vista econòmic i urbanístic.  
 
El servei de teatre municipal està obert a tota persona, entitat, col·lectiu, companyia i empresa 
com a organitzador o realitzador de l’activitat que s’hi porta a terme i de l’altra a l’espectador i 
el públic en general, i pretén aconseguir un aprofitament òptim de les instal·lacions i assolir 
un bon funcionament, com també el màxim respecte envers la instal·lació i envers les perso-
nes que en són usuàries.  
 
L’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei de teatre municipal, en el marc de les seves 
competències en matèria de promoció de la cultura i d’instal·lacions culturals. Aquestes com-
petències estan definides tant a la normativa estatal de règim local com a la normativa cata-
lana.  
 
D’una banda, l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local atribueix als municipis competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i 
de les Comunitats Autònomes, en diverses matèries i, en concret, en matèria cultural preveu 
a l’apartat m) la competència de promoció de la cultura i equipaments culturals.  
 
D’altra banda, l’article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen 
competències pròpies en activitats i instal·lacions culturals.  
 
Per l’establiment del servei s’haurà de seguir la tramitació que estableixen els articles 159, 
160 i concordants del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.  
 

 
 

 
Problemes que es prete-
nen solucionar amb la 
iniciativa 
 

 
Mitjançant aquest reglament es pretén regular les condici-
ons d’ús per part de la ciutadania del conjunt d’espais del 
TMC, i els drets i deures dels usuaris d’aquests equipa-
ments. 
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Possibles solucions al-
ternatives reguladores i 
no reguladores 
 

Per l’establiment del servei de Teatre Municipal d’acord amb 
l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny és 
necessari elaborar un reglament que n’estableixi el règim 
jurídic de la prestació. Per tant no es contempla una alter-
nativa no reguladora.  
 

 
Necessitat i oportunitat 
de la seva aprovació 
 

Per l’establiment del servei de Teatre Municipal d’acord amb 
l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny és 
necessari elaborar un reglament que n’estableixi el règim 
jurídic de la prestació. Per tant no es contempla una alter-
nativa no reguladora.  

 
Objectius de la norma 
 

 
El principal objectiu del reglament es:  
 
- Definir les tipologies d’activitats i usos del TMC 
- Reglamentar la responsabilitat i la governança 
- Definir les tipologies d’usuaris  
- Definir els drets i deures dels usuaris    
- Regular la utilització dels espais del TMC 
- Establir les infraccions i sancions     
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