
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

REGLAMENT DEL SERVEI  

“RESIDENCIA PER ARTISTES BALADRE” 
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Article 1. És objecte del present Reglament la definició, característiques, règim jurídic i 
d’ús del servei municipal denominat Residencia per artistes de Balada. 
 
Article 2. 
1. La Residència per artistes de Balada constitueix un servei públic de titularitat 

municipal 
2. Correspon a l’Ajuntament d’Amposta la planificació, ordenació i gestió del servei. 
3. La intervenció administrativa de l‘Ajuntament s’ha d’encaminar a vigilar el 

compliment de totes les disposicions que incideixin en el servei, com a mitjà per a 
velar pels interessos dels usuaris . 

 
Article 3. El servei municipal Residència per artistes de Balada està ubicat a l’edifici de 
propietat municipal ubicat al nucli de població de Balada denominat “Centre d’artesania 
de Balada”. 
 
Article 4. La funció del servei és la de permetre la residència de caràcter temporal, no 
permanent, per un període curt de temps i vinculada a la creació d’una obra concreta i a 
un organisme públic per a la creació artística i la recerca científica vinculada amb la 
natura i el paisatge, la cultura i el patrimoni d’aquelles persones que compleixin amb els 
objectius del programa de Residències a Balada establert pel Centre d’art de les Terres 
de l’Ebre “Lo Pati”, titularitat de l’Ajuntament d’Amposta. 
 
Article 5. El personal adscrit al servei deurà complir i fer complir la normativa 
reguladora del mateix.  
 
Article 6. L’ús de la Residència per artistes de Balada resta subjecte a les següents 
normes. 
1. El període de residència serà de caràcter temporal i no permanent, per un període 

curt de temps i vinculada a la creació d’una obra concreta i a un organisme públic 
per a la creació artística i la recerca científica vinculada amb la natura i el paisatge, 
la cultura i el patrimoni. 

2. La residència de Balada està oberta per artistes i investigadors nacionals com 
internacionals. 

3. Les residències es concretaran via convocatòria pública o per invitació. Serà la  
Junta de Govern Local, qui adoptarà l’acord previ  informe emès al respecte per la 
Regidoria de Cultura o aquella a la que s’hagi adscrit el Centre d’art de les Terres de 
l’Ebre “Lo Pati” qui decidirà el calendari i la llista d’artistes convidats de manera 
semestral. 

4. Es podran atorgar autoritzacions de residència de caràcter puntual, diferents de les 
atorgades d’acord amb el que preveu l’apartat anterior. En aquest cas les 
autoritzacions s’atorgaran, quan es cregui adient, prèvia presentació per l’interessat 
de la corresponent sol licitud en el Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, 
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amb una antelació mínima de 15 dies hàbils al de la data en que es pretengui fer ús 
del servei. Igualment serà la  Junta de Govern Local, qui adoptarà l’acord previ  
informe emès al respecte per la Regidoria de Cultura o aquella a la que s’hagi 
adscrit el Centre d’art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati”. 

5. Tots els artistes o investigadors que gaudeixin d’una estada a la residència a Balada 
hauran de participar activament en alguna de les activitat del Centre d’art de les 
Terres de l’Ebre “Lo Pati”. 

6. Les residències estaran regulades mitjançant un conveni signat entre els artistes i 
l’Ajuntament d’Amposta, on s’estipularà: 

• El calendari de durada amb detall de la data d’inici i final de la residència. 
• Els compromisos que l’artista o el col lectiu que facin ús de l’espai prenguin amb el 

Centre d’art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati” en concepte de contraprestació. 
• Els termes i les condicions d’ús de l’espai i el material, així com la relació de 

responsabilitats sobre possibles incidències i desperfectes, tot allò sense perjudici de 
les condicions generals  i responsabilitats per l’ús de la residència que s’estableixen 
en el present Reglament. 

7. El treball dels artistes residents haurà d’estar connectat amb la línia d’especialització 
del Centre d’art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati”. 

8. També es podran signar convenis amb d’altres centres de producció i altres 
residències a fi d’establir programes d’intercanvi. 

 
Article 7. Sense perjudici de les obligacions que se’n derivin del conveni previst a 
l’article anterior, els usuaris del servei tenen les següents obligacions: 

• Destinar l’edifici i instal lacions i equipament del mateix a la finalitat per al qual 
estan destinats. 

• Mantenir l’edifici, mentre duri la seva residència, en les degudes condicions de 
neteja. 

• Deixar l’edifici, un cop acabat el període de residència, en les mateixes 
condicions en que ha estat lliurat. 

• Retornar al Centre d’Art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati” les claus de l’edifici 
en acabar el període de residència. 

• Assumir el cost d’arranjament dels desperfectes que puguin ocasionar en 
l’edifici, les seves instal lacions i equipament. 

• Resta totalment prohibida la residència de persones no autoritzades. 
• Està prohibida l’admissió d’animals de qualsevol classe, excepte els gossos guia 

per a invidents. 
 
Article 8. La utilització del servei podrà ser objecte de subjecció al corresponent preu 
públic, el qual serà aprovat per l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb el procediment 
establert a l’efecte. 
 
Article 9. Les infraccions sobre el servei es qualificaran com lleus, greus i molt greus. 
 
Article 10. Tenen la consideració d’infraccions lleus: 
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1. La manca d’atenció a les indicacions donades pel personal adscrit al servei. 
2. La no devolució de les claus al Centre d’art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati” un cop 

acabat el període de residència. 
3. L’accés a l’interior de l’edifici amb animals llevat dels expressament autoritzats en 

aquest Reglament. 
4. No mantenir l’edifici en les degudes condicions de neteja durant el període de 

residència. 
5. En general la realització de qualsevol actuació que suposi una pertorbació lleu al 

servei. 
 
Article 11. Tenen la consideració d’infraccions greus. 
a) La realització de 3 faltes lleus en el termini de 6 mesos. 
b) L’ús de l’edifici o les seves instal lacions o equipament per a finalitats diferents de 

les que estan destinats. 
c) No deixar l’edifici, un cop acabat el període de residència, en les mateixes 

condicions en que ha estat lliurat. 
d) En general la realització de qualsevol actuació que suposi una pertorbació greu al 

servei. 
e) Qualsevol altra infracció a la normativa reguladora del servei que no estigui 

qualificada com a lleu o molt greu. 
 
Article 12. Tenen la consideració d’infraccions molt greus. 
a) La realització de 3 faltes greus en el termini de 6 mesos. 
b) L’ús de la residència sense disposar de la corresponent autorització 
c) Tolerar la residència en l’edifici de persones que no disposin de la corresponent 

autorització. 
d) L’incompliment dels compromisos que l’artista o el col lectiu que facin ús de 

l’espai prenguin amb el Centre d’art de les Terres de l’Ebre “Lo Pati” en concepte 
de contraprestació, així com de la resta d’estipulacions previstes en el conveni 
formalitzat per l’ús de l’edifici. 

 
Article 13. La realització d’infraccions al servei serà sancionada en la forma següent: 
Faltes lleus: multa de fins a 100,00 . 
Faltes greus:  
• Multa d’entre 100,01 i 300,00 . 
Faltes molt greus:  
• Multa d’entre 300,01  i 600,00 . 
• Exclusió definitiva de l’ús del servei. 
Amb independència de les sancions que es puguin imposar per la comissió de faltes, el 
responsables deurà abonar el cost de l’arranjament dels danys que pugui haver ocasionat 
en l’edifici o les seves instal lacions o equipament. 
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Article 14. La imposició de sancions haurà de realitzar-se prèvia la instrucció del 
corresponent expedient, d’acord amb el que determina la legislació vigent sobre la 
matèria. 
Per a la imposició de sancions per infraccions lleus podrà prescindir-se del procediment 
abans esmentat, respectant, en tot cas, l’audiència a l’interessat. 
 
Disposició final. El present Reglament entrarà en vigor el dia següent de la publicació 
del seu text íntegre en el Butlletí oficial de la província de Tarragona. 
 


