
 
 
 
 
 

 
REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL SERVEI PÚBLIC  DE LLOGUER 

DELS BUCS D’ASSAIG MUSICAL UBICATS A L’ESCOLA DE MÚSICA 
MUNICIPAL 

 
 
Objecte 
El recull  de normes aplegades en aquest reglament té com a finalitat regular 
el funcionament del servei públic de lloguer dels bucs d’assaig de titularitat 
municipal. 
 
Cap. I. Bucs municipals d’assaig musical 
 
Art. 1. Concepte 
 
Els bucs d’assaig musical són 4 sales insonoritzades i adequades acústicament. 
Estan degudament equipades amb aire condicionat i amb equips i aparells 
musicals. 
 
A fi i efecte que instrumentistes i grups acústics puguin fer ús dels bucs 
d’assaig musical s’estableixen de forma específica unes tarifes per aquesta 
tipologia de persones usuàries anomenada “sense equip”, la qual dóna dret 
d’ús de l’espai però no de la resta d’equip. 

 
Capítol II.- Règim d’utilització del Servei. 
 
Art. 2. Sol·licituds 
 
Les persones i grups interessats en la utilització de qualsevol dels serveis dels 
bucs municipals d’assaig musical hauran de formular la sol·licitud d’alta a 
l’àrea de Joventut de l’ajuntament de Cabrils. 
 
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit,  personalment adreçant-se a 
l’àrea de Joventut ubicada al  Centre Cívic La Fàbrica (de dilluns a divendres 
de 8 a 15h i dilluns de 17 a 19.30h), o bé per via telemàtica enviant un correu 
electrònic a altell.cabrils@diba.cat, amb una antelació mínima de 15 dies 
naturals i màxima de 90 dies naturals.  
 
En aquest sentit, les possibles modificacions de les sol·licituds presentades 
(dia, horari, material,...) també caldrà sol.licitar-les amb antelació. 
 
Les sol·licituds s’efectuaran emplenant l’imprès creat per a aquesta finalitat i 
que estarà disponible a la web de l’ajuntament. (annex 1) 
 
En cas de grups i formacions la sol·licitud la formularà una persona integrant, 
la qual realitzarà funcions de representant de la resta de persones del grup. 
El document però, s’haurà de signar per tots i cadascun dels components dels  
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diferents grups i qualsevol alta o baixa d’alguna de les persones integrants 
d’un grup o formació haurà de ser comunicada amb diligència als responsables 
dels bucs d’assaig. 
 
En cas de menors d’edat, la persona responsable serà el pare, mare o tutor/a 
legal del menor i caldrà adjuntar a la sol·licitud  l’autorització del pare, mare 
o tutor/a legal del menor (annex 2). 
 
L’ajuntament tramitarà les sol·licituds per estricte ordre d’arribada, sense 
perjudici d’establir, si escau, una llista d’espera. 
Els estudiants i/o joves menors de 25 anys i empadronats al municipi, tindran 
preferència en la utilització del servei i tots els seus recursos. 
 
L’assignació correcta d’espais és responsabilitat de l’ajuntament i es farà en 
funció de les necessitats i disponibilitats del servei, tenint present la 
possibilitat de modificar l’assignació si es donen incidències que així ho 
aconsellin. 
 
Article 3er.- Horari.  

 
L’horari de funcionament per a aquest servei és el següent: 
 

- Dimarts, dijous i divendres: de 10 a 23h. 
- Dilluns i dimecres: de 10 a 15h 
- Dissabtes i diumenges: de 8 a 22h 

 
L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries 
reservades per cada usuari, i tot extremant la puntualitat a l’hora de 
finalitzar l’assaig. 
 
Aquest horari serà revisat en funció de les necessitats i disponibilitats del 
servei i els recursos municipals. 

 
Article 4rt.- Temps de muntatge i desmuntatge 

 
Els usuaris dels bucs tenen la obligació d’extremar la puntualitat horària, 
segons l’establert a l’anterior article. 
 
La franja horària de utilització dels bucs serà d’1h 20’, que inclou el temps de 
muntatge i desmuntatge del material. 
 
En el supòsit que el temps màxim de desmuntatge sigui sobrepassat pels 
usuaris, el grup responsable haurà d’abonar l’import equivalent al preu públic 
fixat per la utilització de la sala durant una hora. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Article 5è.- Modalitats d’utilització. Període temporal d’inscripció. 

 
El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig serà d’1h 20’ 
El temps màxim d’utilització serà de 3h per dia. 

 
La modalitat d’utilització dels bucs són: 

- hores esporàdiques o utilització continuada, en funció de la 
periodicitat d’assaig. 

 
En tot cas, el període d’utilització continuada al qual es poden inscriure com 
a màxim els usuaris és d’un any, podent ésser renovat pel mateix o inferior 
període, sempre que hi hagi hagut un bon ús i aprofitament del servei, sota el 
criteri de l’ajuntament. 
 
Article 6è.- Preus públics per la utilització dels bucs d’assaig. 

 
Els preus públics per la utilització dels bucs en les seves diverses modalitats 
són establerts a l’ Ordenança Reguladora dels Preus Públics, i s’hauran 
d’abonar en el moment de formular la sol·licitud, essent requisit previ per a 
la inscripció, havent-se d’adjuntar el justificant de l’ingrés efectuat a 
l’entitat financera designada per l’ajuntament de Cabrils. 

 
Addicionalment, i com a garantia de la conservació, manteniment i bon ús de 
les sales d’assaig i restants béns i materials, els usuaris que s’inscriguin al 
servei hauran de dipositar, en el moment de confirmar la sol·licitud 
d’inscripció, una fiança.  
 
Un cop finalitzi el període de temps d’inscripció, l’usuari podrà sol·licitar la 
devolució del dipòsit constituït. El/la responsable de l’àrea de Joventut de 
l’ajuntament informarà sobre la procedència de la devolució. Si l’informe fos 
favorable aquest es remetrà amb el vist i plau del/la Regidor/a delegat/da de 
Joventut a la Intervenció General per tal que s’efectuïn els tràmits de 
devolució sense necessitat de cap resolució ulterior, mitjançant transferència 
bancària o xec segons determini el sol·licitant. La durada del procediment no 
podrà excedir de 50 dies. 
 
Donat que majoritàriament el públic que gaudirà dels bucs d’assaig serà un 
públic estudiant i/o jove, s’han fixat uns preus assequibles que facilitin 
l’accés dels joves als serveis i que alhora n’assegurin el bon ús dels materials i 
les instal·lacions. A més a més s’aplicarà una tarifa especial a totes les 
persones joves i/o estudiants menors de 25 anys empadronats a Cabrils. 
 
Els alumnes matriculats a l’Escola de Música Municipal de Cabrils podran fer 
ús del servei de lloguer dels bucs d’assaig de manera gratuïta com a  
 
 



 
 
 
 
 
 
complement a la seva formació, ja que per aquest concepte ja abona 
mensualment una quota. 
 
Quan per causes no imputables a l’interessat, la utilització del servei no sigui 
possible, se li retornarà l’import percebut corresponent al servei no prestat. 
 
Quan per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi el servei dins del 
període de temps reservat, l’usuari no tindrà dret a recuperar les hores 
perdudes, llevat que hagi avisat a l’ajuntament, amb 48 hores d’antelació 
com a mínim, en quin cas el temps perdut es podrà recuperar posteriorment, 
sempre i quan el servei ho permeti. 
 

 Aquests preus públics estan aprovats a la sessió plenària ordinària de 31 de març de 2011. 

 Preus públics   

modalitat tarifa tarifa 
especial* 

persones i/o grups musicals 8€ hora 6€ hora 

Modalitat sense equip per a instrumentistes i grups acústics 6€ hora 

Fiança 40,00 € 

 
* per a estudiants i/o joves menors de 25 anys i empadronats a Cabrils 

En el cas de formacions i grups, per gaudir d’aquest descompte caldrà que el 50% del 
grup tingui aquestes característiques. 

 
No es permetrà la utilització de l’espai si no s’està al corrent dels pagaments.   
 
 
Capítol III. Altres serveis 

 
 

Article 7è.- Utilització d’altres espais, béns i materials. 
 

No està permès intercanviar material d’un buc a un altre sense l’autorització 
del responsable de l’àrea de joventut. 
Tampoc està permès emmagatzemar cap tipus de material a les sales 
d’assaig. 
 
Els usuaris seran responsables del bon ús i conservació d’aquests espais, béns i 
materials, havent de comunicar immediatament a l’ajuntament, qualsevol 
desperfecte que s’hagi produït. 
 
En el cas de produir o detectar algun desperfecte del material dels bucs abans 
o durant l’assaig, cal comunicar la incidència immediatament al responsable  
 
 



 
 
 
 
 
 
de l’àrea de joventut i detallar-la per escrit en una fitxa d’incidències que es 
proporcionarà (annex 3). Sinó és així, serà valorat per la direcció i es 
responsabilitzarà a l’usuari que ha utilitzat per última vegada el servei abans 
de detectar el desperfecte. 
 
Els usuaris que causin desperfectes en les instal·lacions, béns o materials dels 
bucs d’assaig hauran d’indemnitzar, segons la valoració que realitzi  
 
l’ajuntament, el perjudici causat, llevat que els desperfectes s’hagin produït 
per causa de força major. 
 
Pel bon funcionament i conservació dels bucs caldrà seguir el protocol d’usos 
tant a l’arribada del grup com a l’hora de finalitzar l’assaig. (annex 4) 

 

Capítol IV.- Seguretat, conservació i higiene 
 

Article 8è.- Accés.  
 

L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, així com qualsevol altre espai del 
local, queda restringit als usuaris autoritzats, estant prohibit l’entrada 
d’altres persones. 
 
Article 9è.- Conservació. 

 
Els grups musicals són responsables de mantenir les sales en perfecte estat de 
conservació, respectant tots els béns, instal·lacions i materials. 

 
Article 10è.- Neteja. 

 
Els grups musicals hauran de netejar la sala després d’haver-la utilitzat amb 
el material de neteja que l’ajuntament els subministri. 

 
Article 11è.- Prohibició de fumar, beure i/o menjar. 

 
Per tal d’assegurar el respecte de tots els usuaris, així com la seguretat i 
higiene, queda prohibit fumar, beure o menjar dins de les sales.  
Seguint la normativa en matèria de salut en centres públics, és prohibit fumar 
en qualsevol espai de l’Escola de Música. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Capítol V.- CONTROL. 
 
 
Article 12è.- Seguiment del funcionament del servei. 

 
L’ajuntament farà un seguiment periòdic dels usuaris del servei per tal de 
valorar l’aprofitament del mateix, en base al qual es renovarà, o no, el 
període de temps d’inscripció dels usuaris que ho sol·licitin. 

 
 
També se celebraran reunions i trobades entre els usuaris, l’ajuntament i 
l’empresa adjudicatària del servei de l’Escola de Música, per tractar temes 
d’organització i coordinació, així com proposar activitats de difusió i 
promoció. 

 
Article 13è.-  Compliment de la normativa. 

 
El present Reglament és d’obligat compliment per tots els usuaris del servei 
de bucs d’assaig, que a la seva vegada coadjuvaran amb l’ajuntament en la 
tasca de fer complir aquest reglament. 

 
En cas d’incompliment o infracció dels preceptes establerts en aquest 
reglament, a reserva d’altres mesures pertinents, es podrà prohibir a 
l’infractor la utilització del servei. 
 
L’incompliment de qualsevol dels punts d’aquest reglament produirà 
l’anul·lació de la utilització dels espais i materials cedits i podrà constituir 
una infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció. 
L’exercici de la potestat sancionadora es farà d’acord amb el que estableix el 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat, i la llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú i la resta de normativa vigent d’aplicació 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

El present Reglament, que consta de 13 articles i una disposició final, entrarà 
en vigor, una vegada aprovat definitivament, als quinze dies d’haver estat 
publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la província i regirà de forma 
indefinida fins la seva derogació o modificació.  

 
Cabrils, 11 de novembre de 2011.  
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