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Exp. X2019003153 

 
 
REGLAMENT D’ÚS I FUNCIONAMENT DEL LOCAL D’ASSAIG MUSICAL DE L’ANTIGA 
BÀSCULA DEL TRUST DE CASSÀ DE LA SELVA  
 
 
Objecte  
 
L’Objecte del present Reglament és regular l’ús i funcionament del local d’assaig musical, 
ubicat a l’antiga bàscula del Trust de Cassà de la Selva, per part dels grups musicals amb la 
finalitat de disposar d’un espai adequat per assajar.  
 
Aquest espai es configura com un bé municipal, gestionat per l’Àrea de Joventut, i al seva 
utilització es regirà per la present normativa i per la normativa patrimonial aplicable.  
 
La finalitat dels bucs d’assaig de La Bàscula és posar a l’abast dels músics un espai adequat 
i en condicions per a poder desenvolupar la seva activitat en les millors condicions i sense 
perjudici d’altres veïns. Disposar d’aquest espai d’assaig potenciarà l’activitat i la creativitat 
musical entre la població cassanenca, alhora que pot fer esdevenir un viver de noves 
formacions musicals.  
 
 
Requisits d’accés  
 
Podran utilitzar els bucs d’assaig de La Bàscula qualsevol persona o grup per a l’única 
finalitat d’assajar qualsevol mena d’obra musical de qualsevol estil.  
 
Es considerarà grup local aquell que, com a mínim, la meitat dels seus components siguin 
residents a Cassà de la Selva.  
 
Els i les solistes també podran sol•licitar l’ús de l’espai, tot i que els grups musicals tindran 
preferència sobre les sol•licituds individuals.  
 
Excepcionalment es poden admetre grups que no compleixin aquestes característiques 
sempre que un dels seus membres estigui empadronat al municipi i que reuneixin un mínim 
d’un dels requisits següents:  
 
- que siguin grups sorgits en el seu origen a Cassà de la Selva i fundats per joves del 
municipi  
 
- que hagin participat de forma altruista en els concerts organitzats per l’Ajuntament.  
 
 
Sol·licituds  
 
1.- Les noves sol·licituds per a fer ús del local d’assaig musical, que es poden presentar al 
llarg de l’any, hauran de fer-se mitjançant la presentació d’instància general. Les 
renovacions d’ús també s’hauran de fer mitjançant aquest mateix sistema.  
 
La documentació necessària per realitzar la petició els hi serà lliurada a l’Espai Jove 
l’Escorxador. Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar, degudament signada per cadascun 
dels components del grup sol·licitant, a la instància presentada.  
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2.- Els grups musicals interessats hauran de designar un representant que figurarà com a 
interlocutor amb l’Àrea de Joventut, i exercirà les funcions següents:  
 
a.- Informar a l’Àrea de Joventut si hi ha canvis entre els integrants del grup musical, canvi 
de nom del grup i qualsevol altre circumstància rellevant.  
 
b.- Quan s’entreguin les claus al grup, el representant del grup haurà de signar i deixar les 
seves dades deixant constància que se li ha fet entrega i que es responsabilitzarà de 
retornar-les un cop finalitzat el temps pactat de cessió  
 
3.- La presentació de la sol·licitud no suposa, en cap cas, el dret a poder fer servir els bucs 
d’assaig.  
 
4.- Un cop presentades les sol·licituds, aquesta s’estudiarà i s’emetrà informe favorable o no 
a la cessió i s’acordarà l’autorització per l’ús de l’equipament on s’establiran els horaris.  
 
 
Horari  
 
1.- L’horari de funcionament del buc d’assaig es definirà d’acord amb la disponibilitat dels 
bucs i la demanda del servei. En cap cas es podran fer servir entre les 23:00h i les 09:00h 
del dia següent.  
 
2.- L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries reservades per a 
cada grup, tot extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig.  
 
3.- L’horari per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels instruments.  
 
 
Període temporal de la cessió  
 
El període temporal d’utilització serà d’un any, podent ser renovat pel mateix termini sempre 
que els tècnics municipals corroborin que s’ha fet un bon ús i aprofitament de l’espai.  
 
 
Accés al local  
 
1.- A cada grup musical se li farà entrega d’un joc de claus per accedir al local, i serà 
responsable del manteniment d’aquest. No en podrà fer-ne còpies.  
 
2.- L’accés i la utilització del local d’assaig queden restringits als components dels grups: 
està prohibida l’entrada a persones alienes al grup.  
 
 
Conservació del local  
 
1.- El grup es compromet a deixar el local net després d’haver-lo utilitzat.  
 
2.- Els grups musicals són responsables de mantenir el local d’assaig i el material en 
perfecte estat de conservació, respectant-ne els béns, les instal·lacions i els materials.  
 
3.- En cas de detectar algun desperfecte del material, abans o durant l’assaig, s’haurà 
d’avisar de manera immediata al responsable tècnic municipal. En cas contrari, serà valorat 
per la direcció i facturat a l’usuari que ha utilitzat per última vegada el servei abans de 
detectar el desperfecte.  
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4.- Els usuaris que causin desperfectes en les instal·lacions i/o en el material cedit a causa 
del mal ús de les mateixes, hauran d’indemnitzar el perjudici causat. La determinació de la 
procedència de la indemnització s’efectuarà amb instrucció del procediment corresponent de 
conformitat a la normativa aplicable sobre patrimoni de les Administracions Públiques.  
 
5.- No està permès intercanviar material d’una sala a l’altra sense l’autorització del 
responsable.  
 
 
Normes d’ús i funcionament  
 
1.- S’ha de respectar l’horari d’assaig autoritzat.  
 
2.- Per tal d’assegurar el respecte de tots els grups, així com la seguretat, l’acompliment de 
la normativa en matèria de salut en centres públics i la higiene, queda prohibit fumar, beure 
alcohol o menjar dins les sales.  
 
3.- Queda prohibida la manipulació de qualsevol element (portes, parets, instal·lació 
elèctrica, etc.)  
 
4.- No poden entrar animals, excepte en cas de gossos-guia.  
 
5.- No es pot fer servir el local per activitats alienes als assajos musicals.  
 
6.- El grup coneix i accepta que el local és d’ús compartit amb altres grups i s’ha de 
comprometre a vetllar per l’harmonia de les relacions amb els altres usuaris.  
 
7.- La direcció i supervisió del servei correspondrà a l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva, que és qui coordinarà i gestionarà el local d’assaig i n’avaluarà les 
alteracions o modificacions en el funcionament.  
 
8.- Quan, per causes imputables a l’interessat, aquest no utilitzi el local dins el període 
reservat, l’usuari no tindrà dret a recuperar les hores perdudes.  
 
9.- L’Ajuntament no es farà responsable de la pèrdua o desperfecte del material que esta 
dins del local d’assaig. Els grups de música seran els que decidiran si volen realitzar algun 
tipus d’assegurança del material que deixin als bucs d’assaig musical.  
 
10.- En finalitzar l’assaig i abans de marxar s’han d’apagar els llums, assegurar-se que 
l’alarma quedi connectada, i tancar correctament la porta amb clau.  
 
11.- No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’un grup o entitat diferent a la que consta 
al full de sol•licitud i autorització, així com tampoc es permetrà una activitat diferent a la 
musical.  
 
 
Seguiment del funcionament de l’equipament  
 
1.- L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Cassà de la Selva farà un seguiment periòdic de 
cada grup musical usuari del local d’assaig per tal de valorar-ne l’aprofitament; segons els 
resultats, es podrà continuar o no fent ús del local.  
 
2.- En cas que el grup deixés de venir al local d’assaig haurà d’avisar l’Àrea de Joventut. En 
cas que no ho fes en el període de trenta dies a comptar des de la darrera utilització del 
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local d’assaig, l’organització es reservarà el dret de cedir l’equipament a un altre grup, 
entenent així que renuncia al dret d’ús del local.  
 
 
Compliment del reglament  
 
1.- Aquest Reglament és de compliment obligat per a tots els usuaris del local d’assaig.  
 
2.- En cas d’incompliment o infracció dels preceptes que s’hi estableixen, a reserva d’altres 
mesures pertinents, es prohibirà a l’infractor la utilització de l’equipament.  
 
3.- L’incompliment de qualsevol punt d’aquestes normes podrà constituir una infracció 
administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció, d’acord amb la potestat 
sancionadora que estableix la normativa vigent. 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovat pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Cassà de la Selva en data 30 de gener de 
2020 


