
 

EDICTE  

 

APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS INTERIOR I EL FUNCIONAMENT DELS BUCS 

D’ASSAIG MUSICAL UBICATS A SANT PAU D’ORDAL 

 

El Ple de la Corporació municipal reunit en sessió celebrada en data 29 de setembre de 2021, va aprovar 

inicialment el reglament regulador de l’ús interior i el funcionament dels dos bucs d’assaig musical ubicats 

a la segona planta de l’edifici municipal El Taller, situat al carrer Sant Pau,5 del nucli de Sant Pau d’Ordal. 

  

Se sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 30 dies, mitjançant anunci que es publicarà en el 

BOPB, en el DOGC, en un diari de difusió comarcal i en l’e-tauler municipal, per tal que es pugui examinar i 

realitzar les al·legacions o reclamacions que es considerin escaients. 

Tanmateix el text del reglament estarà a disposició de la ciutadania en el web municipal.  

 

En cas de no presentar-se al·legacions ni reclamacions en el termini de 30 dies, el reglament es considerarà 

definitivament aprovat sense necessitat d’ulterior acord, publicant-se el text íntegre del mateix en el BOPB i 

en l’e-tauler municipal. Així mateix estarà a disposició dels interessats en el web municipal.  

 

REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPALS DEL NUCLI MUNICIPAL DE SANT PAU 

D’ORDAL DE SUBIRATS 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Objecte 

L’objecte del present reglament és regular l’ús interior i el funcionament dels dos bucs d’assaig musical ubicats a la 

segona planta de l’edifici municipal El Taller, situat al carrer Sant Pau,5 del nucli de Sant Pau d’Ordal, per part dels 

grups musicals amb la finalitat de disposar d’un espai adequat per a assajar.  

Article 2.- Característiques de l’espai 

 

Estudi / box 1 
- De planta rectangular de 13.12 m2, amb parets llises, porta i finestra fixe aïllades 

- Alçada de sostre 2.30 m 

- Absorbents acústics al sostre i en 2 paraments 

- 4 grups de doble endoll repartits equidistants 

- Il·luminació led 4000k 

- Renovació aire automàtica 

  
Estudi/box2 

- De planta quadrada de 18,64 m2, amb parets llises i porta aïllada 

- Alçada de sostre 2.30 m 

- Absorbents acústics al sostre i en 2 paraments 

- 4 grups de doble endoll repartits equidistants 



 

- Il·luminació led 4000k 

- Renovació aire automàtica 

 

Article 3.- Horari  

 

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

− De dilluns a divendres de 15.00 a 22.00h  

− Dissabte, diumenge i festius de 10.00 a 21.00h  

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.  

 

L’horari de funcionament de l’equipament que aquí es regula es podrà veure modificat, en casos puntuals, prèvia 

sol·licitud i valoració per part de l’Ajuntament.  

 

L’horari establert per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels instruments. 

 

Article 4.- Modalitats d’utilització  

 

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.  

 

El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig serà de dues hores. Els usuaris poden escollir, addicionalment, 

entre els horaris següents:  

 

− Lloguer esporàdic del buc 

− Paquet de 4 hores mensuals  

− Paquet de 8 hores mensuals 

− Paquet de 12 hores mensuals 

− Paquet de 16 hores mensuals 

− Paquet de 20 hores mensuals  

− Paquet de 24 hores mensuals 

 

Article 5.- Anul·lació.  

 

Cal que es comuniqui l’anul·lació d’una reserva. El fet de no comunicar-ho de manera reiterada (3 cops), suposarà 

la no cessió dels mateixos. 

 

Article 6.- Canvis.  

 

Qualsevol canvi d’una reserva confirmada es podrà fer sempre segons disponibilitat i sempre que es faci amb 

antelació suficient. 

 

Article 7.- Preus públics municipals per a la utilització dels bucs d’assaig  



 

 

Els preus públics per la utilització dels bucs d'assaig les seves diverses modalitats d’ús són els següents: 

 

- Paquet de 4 hores mensuals – 10€ 

- Paquet de 8 hores mensuals – 20 € 

- Paquet de 12 hores mensuals – 30€  

- Paquet de 16 hores mensuals – 40 € 

- Paquet de 20 hores mensuals – 50€ 

- Paquet de 24 hores mensuals – 60€ 

No es permetrà l’ús de la sala d’assaig a aquells individus o grups que no estiguin al corrent dels pagaments. 

 

Els preus públics municipals aquí fixats per a la utilització dels bucs seran establertes d’acord amb l’Ordenança 

fiscal reguladora, i podran ser modificats d’acord amb la mateixa, 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 Subirats. 

 

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, estant obligats els grups a aportar el justificant de l’ingrés. El 

grup musical que el dia 5 de cada mes no hagi pagat el preu públic 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, hauran de dipositar, en el moment de formular la sol·licitud d’inscripció, una fiança de 70€ per l’import 

fixat.  

 

Un cop finalitzada la cessió, els usuaris podran sol·licitar la devolució del dipòsit. El/la responsable dels bucs d’assaig 

informarà sobre la procedència de la devolució. Si l’informe fos favorable, aquest es remetrà amb la corresponent 

resolució per tal que s’efectuïn els tràmits de devolució.  

 

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 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 2, NORMATIVA 

 

Article 8.- Normes d’Accés 

 

8.1 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. 



 

8.2 Queda totalment prohibida l’entrada de menors de 12 anys (nascuts el mateix any que compleixin aquesta 

edat) 

8.3 És obligatori respectar les infraestructures i accessos per a minusvàlids. 

8.4 No està permesa l’entrada d’animals, a excepció d’animals d’assistència. 

8.5 Està prohibida l’entrada als bucs de qualsevol objecte i/o envàs de vidre i objectes punyents. 

 

Article 9.- Normes generals de convivència 

9.1 És obligatòria mantenir una actitud de respecte, tolerància, civisme i bona disposició cap a la resta d’usuaris. 

9.2 És obligatori fer un bon ús dels espais, materials i infraestructures. 

 

Article 10.- Normes de funcionament de l’espai 

10.1 És responsabilitat de les persones que han fet ús de l’espai deixar les instal·lacions i material en bones 

condicions un cop finalitzada l’activitat. 

10.2 Queda totalment prohibit efectuar cap tipus d'activitat que atempti contra el medi ambient, així com contra la 

bona imatge de les instal·lacions. 

10.3 Està prohibit deixar escombraries en el recinte. És obligatori l’ús de les papereres corresponents a cada 

escombraria. 

- Les papereres hauran de ser buidades cada dia per les persones que hagin estat fent ús de l’espai. 

- La responsabilitat de la higiene de l’espai corre a compte de les que n’hagin fet ús 

10.4 És responsabilitat de cada persona usuària tenir cura dels seus objectes personals. L’Ajuntament no es farà 

responsable de la pèrdua d’aquests.   

10.5 Està prohibida la pràctica de qualsevol tipus d’activitat que pugi causar danys a la seva persona o tercers 

10.6 Queda prohibit el consum de tabac, drogues i begudes alcohòliques de qualsevol tipus a l’interior de 

l’equipament. Queda prohibit, especialment el consum de drogues i begudes alcohòliques a una distància mínima 

de 100 metres de l’equipament. 

10.7 És obligatori atendre les indicacions de la persona responsable de les instal·lacions així com les indicacions 

existents sobre l’ús dels diferents espais, recomanacions etc. 

 

Article 11.- Gestió de les Claus d’accés 

 

Les claus dels bucs d’assaig seran proporcionades als usuaris per l’Ajuntament, i seran els mateixos els que hauran 

d’anar a buscar-les i retornar-les a la recepció de l’Ajuntament o al Subijove durant els horaris en els quals els 

següents estan oberts: 

- Ajuntament de Subirats: De dilluns a dissabte de 9h a 13h 

- Subijove d’Ordal: dilluns, dimecres i divendres de 16h a 20h 

 



 

Es deixarà als grups la clau de l’espai durant els mesos contractats i un cop finalitzats, s’haurà de retornar a 

l’ajuntament. Per a cada grup, hi haurà una persona responsable de les claus. En cas de ser menors d’edat, la 

responsabilitat de les claus recaurà al pare/mare/tutor-a legal d’un dels membres del grup.  

 

Es farà un període de prova de 2 mesos per comprovar que hi ha un bon funcionament de les mateixes. 

 

Cada grup, juntament amb les claus, tindrà un codi d’alarma per tal d’accedir a l’espai.  

 

No està permès fer còpia de les claus ni passar-se les claus ni els codis d’alarma entre els diferents grups, serà 

necessari anar a l’Ajuntament o al Subijove a buscar-les. 

 

Pel bon funcionament dels bucs d’assaig i de la resta de grups que utilitzen l’espai, s’han de respectar els horaris 

assignats a cada grup. 

 

Article 12.- Consigna de material  

 

Per tal de guardar, un cop finalitzat l’assaig, els instruments i altre material propietat dels grups musicals, aquests 
disposaran d’uns armaris. 
 
No obstant, i als efectes d’una millor gestió del servei, els grups musicals emplenaran una fitxa d’inventari del 

material emmagatzemat i hauran d’informar a l’Ajuntament, de qualsevol baixa o nova incorporació.   

  

Article 13.- 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 14.- 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.  

 

Article 15.- Compliment mesures COVID-19 

Caldrà donar ple compliment en tot i cada moment a les mesures d’aforament, protecció i distància que dictin les 

autoritats sanitàries davant la pandèmia provocada pel COVID-19 i/o altres crisis sanitàries que puguin aparèixer 

en el futur.  

 

CAPÍTOL III. SANCIONS 

Article 16.- Responsabilitats 

16.1 La persona receptora de les claus és legalment la persona responsable de: 



 

- Correcte ús dels materials 

- Correcte ús de les instal·lacions 

- Compliment de la Normativa 

16.2 A efectes de la Regidoria de Joventut, totes les persones que estiguin dins l’espai són responsables de : 

- Correcte ús dels materials 

- Correcte ús de les instal·lacions 

- Compliment de la Normativa 

- Higiene de les instal·lacions en el moment d’ús de l’espai 

 

Article 17.- Desperfectes a les instal·lacions 

La persona responsable de l’equipament informarà dels desperfectes que eventualment s’hagin pogut ocasionar en 

els bucs a la Regidoria de Joventut, que prendrà les mesures que cregui convenients d’acord amb el personal 

responsable, sobre la reparació dels danys.  

Article 18.- Infracció de la Normativa 

En cas d’infracció d’alguna normativa establerta en el present reglament es podrà imposar una sanció a la persona 

o persones infractores, consistent en la restricció d’accés als bucs, que seran proporcionals a la falta comesa. 

Davant d’una infracció de la Normativa, el responsable de l’espai informarà del succeït mitjançant un escrit al 

personal del Servei de Joventut perquè aquest en pugi fer la valoració. 

El personal del Servei de Joventut es reserva el dret a les valoracions de les faltes i aplicació de la mesura.  

Falta lleu: El responsable de l’espai comunicarà a la persona infractora que ha d’abandonar l’espai. En aquest cas, 

el responsable de l’espai informarà mitjançant un escrit del succeït al personal de la Regidoria de Joventut. 

Falta greu: El responsable del Servei resoldrà no permetre l'accés a les instal·lacions a l’infractor en qüestió per un 

període entre 4 i 20 dies. 

Falta molt greu: El responsable del Servei comunicarà al Regidor/a responsable la infracció i es resoldrà la situació 

per mitjà d’una d’aquestes propostes: 

-Restricció d’accés a les instal·lacions per un període de 6 mesos 

-Mesura alternativa, planificada amb els Serveis Socials Municipals 

Totes les sancions considerades greus o molt greus seran notificades a la persona infractora o als seus representants 

legals en el cas que aquesta sigui menor als 18 anys. 

CAPÍTOL IV. BONIFICACIONS 

L’Ajuntament de Subirats s’agafa al dret d’estudiar la possibilitat de futures bonificacions en cas que així ho trobi 

oportú. 

Subirats, 5 d’octubre de 2021 

Pere Pons i Vendrell 

 Alcalde-President 


