REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG
MUSICAL DE LA MASIA MAS RAFART

CAPÍTOL I
Article 1
Objecte
L’objecte del present Reglament és regular l'ús i funcionament dels 2 bucs d’assaig
musical ubicats a la masia Mas Rafart (plaça de les Creus) per part dels grups musicals
de la vila amb la finalitat de disposar d’un espai adequat per assajar.
CAPÍTOL II
Règim d’utilització dels bucs d’assaig
Article 2
Sol·licituds
Els interessats en la utilització dels bucs d’assaig musical hauran de formular la sol·licitud
en el mateix local de les instal·lacions dels bucs, davant del personal de l’entitat que
gestioni l’equipament, emplenant l’imprès creat per a aquesta finalitat, que s’haurà de
signar per tots i cadascun dels components dels diferents grups.
L’Ajuntament tramitarà les sol·licituds per estricte ordre cronològic, però amb preferència
dels grups musicals del municipi de Pineda de Mar i sens perjudici d’establir, si s’escau,
una llista d’espera.
Qualsevol alta o baixa d’algun dels components del grup haurà de ser comunicada al
responsable dels bucs d’assaig.
Article 3
Horari
L’horari de funcionament per a aquest equipament és el següent:
-

De dilluns a divendres de 15.00 a 22.00 h
Dissabte i diumenge de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 22.00 h

L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries reservades per a
cada usuari, i tot extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.
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L’horari establert per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels
instruments.
Article 4
Modalitats d’utilització. Període temporal d’inscripció
El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig serà d’una hora.
Els usuaris poden escollir, addicionalment, entre els horaris següents:
-

Paquet de 8 hores mensuals
Paquet de 4 hores mensuals.

El període temporal d’utilització al qual es poden inscriure com a màxim els grups
musicals és d’un any, podent ésser renovat pel mateix o inferior període temporal,
sempre que hi hagi un bon ús i aprofitament de l’equipament.
Article 5
Taxes municipals per a la utilització dels bucs d’assaig
Les taxes municipals per a la utilització dels bucs seran establertes a l’Ordenança fiscal
reguladora 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 Pineda de Mar.
En cas que s’opti per la utilització de les sales en paquets d'horaris mensuals, es farà
efectiva entre l’1 i el 5 de cada mes, a l’entitat financera designada per l’Ajuntament de
Pineda de Mar, estant obligats els grups a aportar el justificant de l’ingrés. El grup musical
que el dia 5 de cada mes no hagi pagat la taxa municipal serà donat de baixa en el mes
en curs.
Addicionalment, com a garantia de la conservació, manteniment i bon ús de les sales
d’assaig i restants béns materials, els usuaris que s’inscriguin per un període temporal de
dos o més mesos hauran de dipositar, en el moment de formular la sol·licitud d’inscripció,
una fiança per l’import fixat a l’Ordenança fiscal reguladora.
Un cop finalitzi el període d’inscripció, l’usuari podrà sol·licitar la devolució del dipòsit
constituït. El/la responsable de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament informarà sobre
la procedència de la devolució. Si l’informe fos favorable, aquest es remetrà amb la
corresponent resolució a la Intervenció General per tal que s’efectuin els tràmits de
devolució mitjançant transferència bancària.
Quan per causes no imputables a l’interessat, la utilització dels bucs d’assaig no sigui
possible, se li retornarà l’import percebut corresponent al servei no prestat.
Quan per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi les sales dins el període
reservat, l’usuari no tindrà dret a recuperar les hores perdudes, llevat que hagi avisat amb
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48 hores d’antelació com a mínim, cas en el qual el temps perdut es podrà recuperar
posteriorment, sempre i quan el servei ho permeti.
No es permetrà la utilització de l’espai si no s’està al corrent dels pagaments.
CAPÍTOL III
Seguretat, conservació i higiene
Article 6
Accés
L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, així com qualsevol altre espai del local, queda
restringit als components dels grups, restant prohibida l’entrada a altres persones.
Article 7
Claus
Les claus dels diferents bucs d’assaig seran propocionades als usuaris i restarà prohibit
treure-les de la masia Mas Rafart.
Article 8
Conservació de l'espai i els bucs
Els grups musicals són responsables de mantenir les sales i armaris en perfecte estat de
conservació, respectant tots els béns, instal·lacions i materials.
Article 9
Neteja
Els grups musicals hauran de netejar la sala després d’haver-la utilitzat, amb el material
de neteja que se’ls subministri.
Article 10
Prohibició de fumar, beure i/o menjar
Per tal d’assegurar el respecte de tots els grups, així com la seguretat i higiene, queda
prohibit fumar, beure o menjar dins les sales.
CAPÍTOL IV
Control
Article 11
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Seguiment del funcionament de l’equipament
L’Ajuntament farà un seguiment periòdic de cada grup musical usuari dels bucs d’assaig
per tal de valorar l’aprofitament del mateix, en base al qual es renovarà o no el període
d’inscripció dels grups musicals que ho sol·licitin.
Article 12
Compliment de la normativa
El present Reglament és d’obligat compliment per tots els usuaris dels bucs d’assaig.
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 de
l’equipament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament, que consta de 12 articles i una disposició final, entrarà en vigor,
una vegada aprovat definitivament, als trenta 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.
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