
Ó Concello Pleno 
 

Elévase para a súa aprobación inicial, a proposta de regulamento de 
funcionamento do Teatro Municipal Jofre , unha vez corrixidas as alegacións 
presentadas polo grupo municipal Independientes por Ferrol e polo BNG 
dictaminadas favorablemente na Comisión Informativa de Cultura de 19 de 
outubro de 2007 e dictaminadas favorablemente na Xunta de Goberno Local de 
data 22 de outubro de 2007 co seguinte texto: 
 

                    REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DO 
TEATRO MUNICIPAL JOFRE 

 
O presente documento ten como obxecto fixar as normas de funcionamento e 
uso do Teatro Municipal Jofre, propiedade do Concello de Ferrol e adscrito á 
área de Cultura. 
 
 Artigo 1.- O Teatro Jofre considérase un espazo de uso cultural, adicado de 
xeito preferente á exhibición, produción e difusión de espectáculos relacionados 
coas Artes Escénicas e a Música. 
  
 Artigo 2.- As tarefas do Teatro Municipal Jofre serán as seguintes: 
 

- A programación de espectáculos de teatro, danza e música en 
calquera das súas modalidades. 

- A difusión, promoción e divulgación de calquer aspecto das artes 
escénicas e da música. 

- A búsqueda e aplicación de fórmulas culturais que contribúan á 
formación de novos públicos, asemade de incentivar a afección ás 
artes escénicas e a música da xuventude. 

-  A potenciación do conxunto das actividades culturais da cidade. 
- A contribución á defensa e divulgación dos valores socio-culturais da 

cidade. 
-  O apoio á cultura galega. 
- A procura de fórmulas de participación activa e compromiso coa 

sociedade a traverso das diversas formas asociativas que acheguen 
teatro e sociedade. 

 
 Artigo 3.- Non se concederán autorizacións para actividades políticas ( agás en 
periodo electoral), sindicais e relixiosas.  
 
 Tampouco se concederán autorizacións para actividades de carácter doutrinal e 
aquelas outras que teñan como fins atentar contra a Declaración Universal dos 
Dereitos Humanos. 
 
Artigo 4.- Son dereitos da cidadanía os que se consignan a continuación: 
 

- dereito á igualdade, a seren admitidos como espectadores das 
actividades a realizar en condicións de igualdade, e xa que logo, a non 



seren discriminados por razón de raza, sexo, nacionalidade, relixión, 
opinión, condición social ou calquer outra circunstancia persoal. 

- Dereito de determinados colectivos a obter descontos naqueles 
espectáculos da oferta cultural do Teatro, que propicien o seu acceso 
aos bens da cultura. 

- Dereito de accesibilidade. O Teatro garantirá o acceso axeitado ás 
persoas con problemas de mobilidade. 

- Dereito a seren informados con antelación suficiente da oferta cultural 
programada, así como das datas, horarios, lugares e modalidades de 
venda das localidades e demáis características das actividades 
culturais.  

- Dereito a recibir un trato axeitado, amable e respectuoso e a seren 
atendidos de xeito dilixente. 

- A cidadanía terá ao seu dispor un libro de reclamacións para 
coñecemento da Concellería de Cultura e para a adopción, no seu 
caso, das medidas que correspondan. 

- A cidadanía contará cun buzón de suxestións para facer chegar as 
consideracións que permitan mellorar o servizo. 

- Dereito a devolución do prezo. Cando a actividade sexa suspendida, o 
Teatro ofrecerá a devolución do importe pagado ou unha nova entrada. 

 
Artigo 5.- Son deberes da cidadanía os que siguen a continuación: 
 

- Deber de aboar o prezo para acceder ao espectáculo ou actividade 
segundo as tarifas estabelecidas para o mesmo, excepto naquelas 
actividades que teñan un carácter gratuíto. 

- Deber de respectar as colas nas taquillas e para os accesos, (entradas 
e saídas), nos espectáculos. 

- Deber de respectar o horario e acceder ao Teatro coa debida 
antelación, non tendo dereito a entrar na sala unha vez iniciada a 
representación, sen prexuízo de que poidan acceder nos descansos 
da representación, sempre que a organización o estime procedente. 

- Deber de respecto e tolerancia cos intérpretes e demáis persoas que 
interveñen nos espectáculos,así como co público, e de gardar a debida 
compostura e silenzo durante as representacións. Durante as mesmas 
hanse desconectar as alarmas dos reloxos e silenzar os teléfonos 
móbiles. 

- Prohibición de distribuir bebidas alcohólicas e de fumar, de 
conformidade co recollido na lei 28/2005 de 26 de decembro, de 
prevención do tabaquismo. 

- Prohibición de gravación. Prohíbese filmar ou gravar aos espectáculos, 
así como o emprego do flash, agás que o autorice expresamente a 
organización. 

- Deber de respectar os bens e instalacións do Teatro, evitando o seu 
deterioro. Non poderán tirarse papeis, envases, comida, bebidas e 
calquer outro obxecto, contribuindo a que o Teatro Municipal Jofre 
conserve as axeitadas condicións de limpeza. Tamén empregaranse 
con coidado os aseos a fin de manter nas mellores condicións 
hixiénico-sanitarias, quedando prohibida a realización de grafitis ou 
pintadas. 



- Deberes en caso de emerxencia. A cidadanía terá a obriga de seguir 
as instrucións que sexan dictadas en caso de existir algunha situación 
de perigo derivada dun incendio ou calquer outro risco, actuando con 
calma e serenidade. 

 
 Artigo 6.- O Teatro Jofre, propiedade do Concello de Ferrol, estará adscrito á 
área de Cultura, que mediante o procedemento legal correspondente proporá á 
persoa que o dirixirá. Do mesmo xeito nomearase ao resto de persoal e 
contrataranse ás asociacións ou empresas que prestarán os seus servizos no 
espazo do Teatro Municipal Jofre. 
 
 Artigo 7.- O Teatro Municipal Jofre integrante das redes galega e estatal de 
teatros poderá asinar convenios de colaboración con outras organizacións que 
sexan consideradas de interese e que poidan beneficiar os fins do mesmo. 
  
 Artigo 8.- As programacións estables e os prezos das entradas serán 
aprobados pola Xunta de Goberno Local a proposta da Concellería de Cultura. 
 
 Artigo 9.- Como espazo cultural central da cidade o Teatro Municipal Jofre 
empregará uns criterios de xestión nomeadamente sociais, sen descoidar a 
xestión económica, que terá que combinar eficacia e eficiencia na 
administración dos recursos públicos.  
 
 Os ingresos do Teatro procederán do que sigue a continuación:  
  

- Da partida orzamentaria integrada no orzamento da Concellería de 
Cultura. 

- Da venda de abonos e taquilla.  
- Dos ingresos devengados pola utilización das súas instalacións. 
- Das subvencións, convenios e donativos de entidades públicas e 

privadas. 
 
 Artigo 10.- Coas excepcións que máis adiante se indican, as actividades 
realizadas no Teatro Municipal Jofre terán un prezo, proposto pola Concellería 
de Cultura, previo informe da Dirección do Teatro. Prezo baseado no tipo da 
actividade, o caché dos intervintes, a porcentaxe do mesmo subvencionado, o 
público ao que se dirixe a actividade e o interese social da mesma. 
 
 Artigo 11.- Estabeleceranse bonificacións para os colectivos escolares, xoves, 
desempregados/as, maiores, nenos/as e o alumnado de ensinanzas artísticas. 
Asimesmo poderán inlcuírse bonificacións a outros colectivos por razóns 
socioeconómicas. 
 
 Consideraranse actividades con entrada gratuita ou invitación as organizadas 
por institucións públicas, educativas e de interese social. Estas actividades 
solicitaranse cun procedimento idéntico as outras. 
 
Artigo 12.- As entidades privadas interesadas na utilización do Teatro Municipal 
Jofre para determinadas actividades como congresos, seminarios, presentacións 
etc., deberán solicitalo por escrito cun mínimo de trinta días de antelación. A 



solicitude deberá consignar o tipo de actividade, data, horario, necesidades 
técnicas e cantos datos relevantes conformen a proposta, que dirixirase á 
Concellería e se entregará no Rexistro Xeral do Concello. 
  
 Esta cesión temporal do uso do Teatro constitúe o feito impoñible do prezo. A 
obriga de pago recaerá sobre os solicitantes das instalacións do Teatro.  
 
O Concello de Ferrol mediante o procedemento legal correspondente aprobará a 
ordenanza fiscal específica que regule os prezos estabelecidos para a utilización 
das instalacións do Jofre. 
 
 Artigo 13.- O Teatro Municipal Jofre poderá realizar funcións mediante a fórmula 
coñecida como a taquilla, que supón a entrega á compañía dunha parte ou do 
total da recadación. O acordo adoptarao a Xunta de Goberno Local a proposta 
da Concellería de Cultura, previo informe da Dirección do Teatro. 
 
 Artigo 14.- As cotas do prezo contemplan os seguintes servizos: cesión do local 
solicitado, consumo de enerxía eléctrica, calefacción e aire acondicionado, 
equipos de son, luces, informáticos e audiovisuais propios do Teatro, etc.., baixo 
a supervisión do persoal do propio Teatro. 
 
 A liquidación deste prezo  farase sempre con anterioridade á cesión do espazo 
do Teatro. 
 
 Artigo 15.- Se a solicitude de emprego do Teatro Municipal Jofre ten un 
evidente carácter social e a recadación revirte de xeito íntegro nalgún dos 
colectivos merecedores de tal carácter social (nunca sobre persoas ou entidades 
organizadoras) só se pagarán os gastos de persoal, enerxía e os indispensables 
para o funcionamento do Teatro. 
 
 Artigo 16.- Estarán exentas aquelas actividades nas que o Concello sexa 
coorganizador ou colaborador da entidade solicitante, e sempre que o diñeiro 
recadado sexa para sufragar os gastos da devandita actividade. Neste caso, o 
concello deberá aparecer de xeito destacado como organizador ou colaborador 
en toda a publicidade xerada. 
 
 
 Artigo 17.- Consonte á Ordenanza de Normalización Lingüística do concello, 
todo tipo de comunicacións e publicidade relacionadas coa súa actividade 
utilizarán o galego como lingua vehicular. 
 

 
Ferrol,  24 de outubro de 2007 

 
A concelleira Delegada de Cultura, Educación, Turismo e Deportes  

 
 
  

Asdo. Yolanda Díaz Pérez  


