Normativa del servei de locals d’assaig.
1. Sol·licituds.
•

•

•
•

Per la petició d’utilització dels locals d’assaig s’haurà de formular la pertinent sol·licitud emplenant l’imprès
creat per a aquesta finalitat.
L’Ajuntament tramitarà les sol·licituds per estricte ordre cronològic, però amb preferència dels grups
musicals del municipi d’Alaquàs, atenent-se per grup d’Alaquàs el grup que estiga composat per com a
mí nim el 50% dels seus membres empadronats a Alaquàs i sense perjudici d’establir, si escau, una llista
d’espera.
Conjuntament amb l’imprès de sol·licitud s’ha d’adjuntar fotocòpia del DNI de cadascun dels components del
grup i signar l’acord de cessió del local, en el qual s’especifica l’acceptació de les condicions.
Qualsevol alta o baixa d’algun dels components del grup haurà de ser comunicada al responsable dels
locals d’assaig.

2. Utilització.

Els usuaris poden escollir en dues modalitats:
Primera, modalitat d’ús del local per hores.
Segona modalitat d’utilització, modalitat de locals compartits per mesos naturals, en una mateixa sala
amb altre o altres grups, amb l’avantatge de poder deixar el material musical a la sala un cop finalitzat el seu
temps d’utilització.
L’horari de funcionament per a aquest servei és el següent:
De dilluns a dissabte: de 9 a 24h.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La utilització de les instal·lacions està reservada exclusivament a l’assaig, formació de caire musical, estant
prohibida qualsevol altra utilització de les instal·lacions.
Les hores reservades per a l’assaig musical d’un grup, no poden ser cedides per aquest a cap altre.
L’utilització de l’espai estarà restringida als components del grup que en el moment disposen del local,
limitant la entrada de persones alienes.
Pel bon funcionament del servei, quan es llogue un local per hores es respectarà l’horari establert,
extremant la puntualitat tant a l’inici com a la finalització.
Per raons de seguretat, higiene i respecte a tots els usuaris, no es permet fumar (Reial Decret 192/88),
beure ni menjar en cap mòdul.
Dins del local d’assaig no es podrà col·locar res que puga deteriorar l’espai, ja que es d’excessiva fragilitat.
Els desperfectes que s’ocasionen dins del local (locals o espais comuns) seran a càrrec del grup que els
origine.
El perí ode temporal d’utilització al que es poden inscriure com a màxim els grups musicals és d’un any,
podent ésser renovat pel mateix o inferior perí ode temporal, sempre que hi haja hagut un bon ús i
aprofitament del servei, sota el criteri de l’Ajuntament.
Si es va a deixar el local, es deu avisar abans del dia 28 de mes. El local deurà ser abandonat abans del
final del mateix mes que es notifica, es recuperarà el deposit, anomenat al punt 3, sempre i quan el local
quede en les mateixes condicions en las que es va cedir.

3.Quotes.
•

•

Els preus públics d’utilització dels locals es fixaran anualment i hauran de ser pagat segons indique
l’Ajuntament, del dia 1 al 5 de cada mes. I deuran de comunicar-se als responsables dels locals l´ingrés.
En cas de no realitzar-se en aquest termini i en les condicions que marca aquest Ajuntment d'
Alaquas es
donarà per tancada la cessió del local.
S’haurà d’abonar un dipòsit equivalent a una mensualitat a l’inici del servei i un cop finalitzada la cessió serà
retornat.
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•

En cas d’optar per la utilització de les sales per hores, l’ingrés es farà efectiu a l’entitat financiera designada
per l’Ajuntament d’Alaquàs i entregarà el rebut al responsable de la instal·lació abans de l’ús de l’espai.

4. Consigna per al material.
•

•

Per tal de guardar, els instruments i altre material propietat dels grups musicals, aquests disposaran d’uns
armaris, sense que en cap cas l’Ajuntament, se’n faça càrrec de la possible substracció o danys dels béns.
Està prohibit emmagatzemar cap tipus de material a les sales d’assaig, excepte en aquelles sales ocupades
per mesos en la modalitat de ser compartides per dos o tres grups.

5. Cessió dels locals.

La confirmació de les cessions dels locals als interessats es realitzarà per escrit a l’adreça indicada a
l’instància i amb l’ingrés de la quota els grups donaran per aceptada la cessió i la normativa dels locals.

6. Compliment de la normativa.

El present Reglament és d’obligat compliment per tots els usuaris del servei de local 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 del servei.

