REGLAMENT GENERAL DE FUNCIONAMENT
DEL SERVEI MUNICIPAL DE BUCS D’ASSAIG EL MERCAT
Capítol I.- Bucs d’assaig El Mercat.
Article 1.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI.
Els Bucs d'assaig El Mercat són un servei públic de titularitat municipal destinat a facilitar espais on la
joventut lleidatana pugui desenvolupar els seus projectes creatius en l’àmbit de la música i altres disciplines
artístiques.
Aquest equipament està integrat per 5 bucs d'assaig musical i una sala polivalent. A banda dels espais
d’assaig, l’equipament compta amb un servei d’estudi d'enregistrament, una programació de concerts i
activitats, i un punt d'informació i assessorament musical sobre diferents àmbits: legal, formatiu,
actuacions en directe, difusió, promoció musical, etc.
Capítol II.- Règim d’utilització del servei.
Article 2.- PERFIL DE PERSONES USUÀRIES.
Els Bucs d’assaig és un servei adscrit al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida, per tant els
serveis i activitats que s’ofereixen en aquest equipament tenen com a població diana i preferent les
persones joves d’entre 13 i 30 anys.
Al tractar-se d’un servei públic, i donades les especificitats dels serveis oferts, es podran acollir persones
d’edats no incloses en aquesta franja d’edat, sempre i quan els usos estiguin relacionats amb l’àmbit de la
música o altres disciplines artístiques. En el cas que es produïssin situacions de saturació de l’ocupació dels
espais i serveis, l’Ajuntament de Lleida donarà preferència als joves de 13 a 30 anys en la utilització del
servei i tots els seus recursos.
Article 3.- ALTA I BAIXA DEL SERVEI.
Les persones interessades en la utilització dels serveis de l’equipament hauran de formular presencialment
a les instal·lacions dels bucs una sol·licitud d’alta. La sol·licitud s’efectuarà omplint l’imprès creat per a
aquesta finalitat.
L’alta com a persona usuària és de caràcter individual i té un cost de 12,50 €. En el cas de grups, cadascun
dels integrants haurà de tramitar l’alta per separat.
Les persones usuàries podran sol·licitar la baixa voluntària del servei en qualsevol moment omplint
l’imprès creat per a aquesta finalitat. Així mateix el servei podrà donar de baixa a qualsevol persona
usuària si aquesta vulnera de manera greu les normes del reglament de funcionament, ja sigui per
omissió, reiteració o incompliment.
La tramitació de sol·licituds d’utilització del servei es farà per estricte ordre d’entrada, sense perjudici
d’establir, si s’escau, una llista d’espera.
En qualsevol dels casos, la tarifa d’alta al servei no serà retornable.
Article 4 .- HORARI.
L’horari d’atenció al públic del servei és el següent:
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-

De dilluns a divendres: de 18 a 23 h.
Dissabtes: de 10 a 14 h. i de 16 a 21 h.

Als mesos de juliol i agost es fixarà el següent horari d’estiu:
- De dilluns a divendres de 18 a 22 hores.
Les persones usuàries hauran de respectar aquest horari, especialment la puntualitat a l’hora de finalitzar
l’assaig a última hora d’atenció al públic.
Article 5.- SOBRE L’ÚS DELS ESPAIS D’ASSAIG.
Les modalitats d’utilització dels espais són:
- en funció del nombre de persones que assagin: individual o grupal.
- en funció de la periodicitat d’assaig: hores esporàdiques o utilització continuada (amb el
sistema d’abonaments)
L’assignació concreta dels bucs i espais d’assaig és responsabilitat del personal i es farà en funció de les
necessitats i disponibilitats del servei.
Les reserves d’espais es podran realitzar de 4 maneres diferents:
- personalment,
- via telefònica trucant al 973 20 45 93 dins els horaris d’atenció al públic,
- per correu electrònic a bucsmusicals@paeria.cat
- mitjançant el servei de Whatsapp al número 644 700 953 (per gaudir s'ha d'estar registrat/da
com a usuari/ària i donat d'alta al servei de whatsapp)
Per a què les reserves siguin efectives necessitaran de la confirmació per part del personal del servei.
Les hores reservades hauran de coincidir amb les hores en punt.
L’horari establert per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge dels instruments i aparells. Es
demana màxima puntualitat tant a l’entrada com a la sortida dels espais d’assaig.
El temps mínim d’utilització dels espais d’assaig serà d’1 hora.
El temps màxim d’utilització serà de 2 hores per dia, 4 hores a la setmana i 16 hores mensuals. Llevat de la
sala polivalent que tindrà un règim de funcionament especial (explicat a l’article 8 d’aquest reglament).
No es podran acumular reserves d’espais de més d’un dia (2 hores), llevat de les hores que s’hagin adquirit
a través del sistema d’abonaments i per tant s’hagin pagat per avançat.
La cancel·lació de les reserves s’haurà de fer com a mínim amb 24 hores d’antelació, si la cancel·lació no
s’efectua dins aquest marge de temps i suposa la no utilització de l’espai o buc per part d’un altre grup que
el podria haver utilitzat, suposarà el cobrament de les tarifes de lloguer encara que no s’hagi utilitzat el
servei.
No es podran utilitzar els bucs per impartir classes particulars de cap tipus (musicals, dansa, ball) o
qualsevol activitat que comporti un lucre particular, ja sigui a nivell personal o de grup.
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Article 6.- EQUIPAMENT DELS BUCS D’ASSAIG MUSICAL.
Els bucs d’assaig musical són cinc sales insonoritzades i adequades acústicament. Tenen unes mides entre
17 i 24 m2 i estan degudament equipades amb aire condicionat, equips i aparells musicals.
L’equip de cada buc d’assaig inclou:
- bateria completa (sense baquetes)
- 2 amplificadors de guitarra
- 1 amplificador de baix
- equip de veus (2 altaveus i una taula de mescles)
- 2 peus de micròfons
- 2 micròfons
En cas de grups de rap, hip hop i/o música electrònica l’equip inclou:
- 1 taula de mescles
- 2 giradiscs de vinils
- equip de veus (2 altaveus i una taula de mescles)
- 2 peus de micròfons
- 2 micròfons
Les persones usuàries hauran de fer servir l’equip dels bucs i solament hauran de portar els instruments
i/o aparells musicals no inclosos. Aquesta mesura vol fomentar la fluïdesa d’utilització dels bucs i els canvis
entre hores.
S’oferirà un servei complementari per poder llogar altres materials addicionals no inclosos com ara
teclats, conjunt de DJ, amplificadors extra, etc...
No està permès deixar muntat ni guardar cap tipus de material dins dels Bucs.
Article 7.- EQUIPAMENT DE LA SALA POLIVALENT.
La sala polivalent té 90 m2 i està equipada amb un petit escenari, aire condicionat, equip de so i llums. La
sala disposa de parquet i miralls frontals.
Aquesta sala està pensada per allotjar assaigs de ball, dansa i teatre, així com per realitzar tallers, activitats
grupals i actuacions musicals de petit format.
Article 8.- SOBRE L’ÚS DE LA SALA POLIVALENT.
Donat que aquesta sala és l’única d’aquestes característiques a l’equipament es fixen una sèrie de criteris
específics que regularan el sistema de reserves i funcionament d’aquesta, que són els següents:
1.

Les activitats programades pel servei dels Bucs tindran preferència sobre la resta d’activitats i
assaigs programats. En aquest cas, els professionals del servei comunicaran, amb la deguda
anticipació, a les persones, grups o entitats usuàries la suspensió i reprogramació dels assaigs.

2.

Es fixa un màxim d’ús d’una sessió setmanal de 2 hores per persona, grup o entitat.

3.

Es fixa un sistema de franges horàries d’ús, que serà el següent:
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Horari habitual:
Dilluns
Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte
De 10 a 12 h.
De 12 a 14 h.

De 18 a 19 h.

De 18 a 19 h.

De 18 a 19 h.

De 18 a 19 h.

De 18 a 19 h.

De 16 a 18 h.

De 19 a 21 h.

De 19 a 21 h.

De 19 a 21 h.

De 19 a 21 h.

De 19 a 21 h.

De 18 a 20 h.

De 21 a 23 h.

De 21 a 23 h.

De 21 a 23 h.

De 21 a 23 h.

De 21 a 23 h.

De 20 a 21 h.

Horari d’estiu:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

De 18 a 20 h.

De 18 a 20 h.

De 18 a 20 h.

De 18 a 20 h.

De 18 a 20 h.

De 20 a 22 h.

De 20 a 22 h.

De 20 a 22 h.

De 20 a 22 h.

De 20 a 22 h.

4.

En el cas que hi hagi més demandes que disposició horària setmanal es fixarà un sistema rotatiu
quinzenal.

5.

Tal i com s’especifica a l’article 2 de la normativa, es donarà sempre preferència d’ús als joves
d’entre 13 i 30 anys.

Article 9.- ESTUDI D’ENREGISTRAMENT.
El servei d’estudi d’enregistrament està pensat com a espai on les persones usuàries entrin en contacte
amb el procés de gravació, adquireixin coneixements i hàbits dins un estudi.
Evidentment l’estudi no té un plantejament professional, i per tant està dotat d’uns materials pensats per
realitzar gravacions bàsiques.
L’ús de l’estudi s’haurà de demanar al personal responsable dels bucs, el qual valorarà el grau de maduració
dels projectes presentats i la seva viabilitat.
Article 10.- RESPONSABILITATS SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL SERVEI.
Les persones usuàries seran responsables del bon ús i conservació de les instal·lacions, béns i materials.
En cas que se’n produeixi un mal ús, les despeses de reposició, que l’Ajuntament i l’empresa gestora
valorin, aniran a càrrec del grup o persones causants. En els casos que es valori que els desperfectes s’han
produït per causes de força major seran assumits pel servei.
Si les persones usuàries detecten algun desperfecte als aparells o a la infraestructura hauran de comunicar
la incidència immediatament als responsables dels bucs i detallar-la per escrit en una fitxa d’incidències
que es proporcionarà. En cas de no fer-ho, la responsabilitat recaurà sobre l’últim grup o persones que no
ho hagin avisat.
Article 11.- PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS.
Els preus públics d’utilització dels serveis dels Bucs són establerts per les ordenances fiscals de
l’Ajuntament de Lleida i s’especifiquen a l’annex d’aquest document.
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Les tarifes per l’ús dels serveis s’hauran d’abonar en efectiu abans de la utilització del servei, llevat dels
casos on s’indiqui el contrari.
Quan per causes no imputables a la persona usuària, la utilització del servei no sigui possible, se li abonarà
l’import corresponent al servei no prestat, sempre i quan s’hagi fet pagament previ o s’hagi fet servir el
sistema d’abonaments.
No es permetrà la utilització del servei si no s’està al corrent dels pagaments.
Capítol III.- Seguretat, conservació i higiene.
Article 12.- ACCÉS.
L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, així com qualsevol altre espai del local, queden restringits a les
persones usuàries. No està permesa l'entrada a persones que no estiguin donades d’alta al servei, per
tant no podran accedir persones acompanyants.
Article 13.- CONSUM DE TABAC, BEGUDES ALCÒHÒLIQUES I ALTRES SUBSTÀNCIES ADDICTIVES
Amb l’objectiu d’acomplir la normativa vigent en matèria de salut pública i assegurar el bon ús, la seguretat
i higiene de les instal·lacions, queda prohibit el consum de tabac, begudes alcohòliques i altres
substàncies addictives a totes les dependències del local.
Article 14.- MENJAR I BEURE A LES DEPÈNCIES DELS BUCS
A fi i efecte de mantenir les instal·lacions netes, no es permet beure ni menjar dins els bucs i les sales,
llevat del consum d’aigua per raons òbvies.
Les persones usuàries que vulguin beure refrescos o menjar algun snack o entrepà, ho podran fer a la
zona del hall d’entrada.
Article 15.- NETEJA.
Les persones usuàries hauran de tenir cura que els espais utilitzats quedin nets després de fer-ne ús. En
cas que els responsables del servei considerin que els espais han quedat bruts per un mal ús, les persones
usuàries hauran de fer-se responsables de netejar el que hagin embrutat amb el material de neteja que
se’ls facilitarà.
Article 16.- HIGIENE, COMPORTAMENT I ESPAIS COMPARTITS.
Amb l’objectiu de fomentar el respecte i la bona convivència i donat que molts dels espais dels Bucs
d’assaig són espais compartits amb altres persones, es demana a les persones usuàries el màxim de
correcció en les formes i comportaments, així com que respectin les normes bàsiques d’higiene personal
que evitin molèsties a d’altres persones usuàries.
Capítol IV.- Control.
Article 17.- SEGUIMENT DEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI.
L’Ajuntament, directament o a través de l’empresa adjudicatària del servei, farà un seguiment periòdic de
les persones i grups usuaris del servei per tal de valorar-ne l’aprofitament.
L’Ajuntament, directament o a través de l’empresa adjudicatària del servei, podrà convocar reunions amb
les persones i grups que utilitzin el servei a fi i efecte de tractar, entre d’altres, temes d’organització,
coordinació, informació i/o realització d’activitats conjuntes.
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Article 18.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA.
L’Ajuntament, directament o a través de l’empresa adjudicatària del servei, vetllarà per fer complir aquest
reglament.
Aquest reglament és d’obligat compliment per a totes les persones usuàries del servei, així com les
indicacions que el personal del servei pugui donar pel que fa a la utilització de les instal·lacions o el seu
comportament. En cas d’incompliment o infracció dels preceptes establerts en aquest reglament, a reserva
d’altres mesures pertinents, es podrà prohibir a la persona o grup infractor la utilització del servei de
manera temporal o bé la baixa immediata i definitiva.
Més informació:
Servei Municipal de Bucs d'assaig EL MERCAT
Plaça Sant Jordi, s/n (antic mercat del barri de La Bordeta)
25001 LLEIDA
Correu electrònic: bucsmusicals@paeria.cat
Web: http://lleidajove.paeria.cat/creacio/bucs
Xarxes socials: @bucslleida
Telèfon: 973 20 45 93
Whatsapp: 644 700 953
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ANNEX 1
TARIFES DE PREUS DEL SERVEI DE BUCS D’ASAIG EL MERCAT
QUOTA D’ALTA
Totes les persones que vulguin ser usuàries del servei de Bucs d’assaig El Mercat hauran d’abonar una
quota d’alta de 12,50 €.
Aquesta quota és individual, en el cas de formacions i grups musicals l’hauran de fer efectiva cadascuna de
les persones integrants, les actuals i les futures incorporacions.
Aquesta quota no es retornarà en el cas que la persona usuària es doni de baixa del servei.
TARIFES - BUCS D’ASSAIG MUSICAL
Modalitat individual:
1 hora: 3,75 €
Abonament de 10 hores: 30 €
Modalitat grups:
1 hora: 7,50 €
Abonament de 10 hores: 60 €
Suplements:
• Teclat: 1,50 € / hora
• Micròfon extra: 1,50 € / hora
• Amplificador guitarra o baix extra: 1,50 € / hora
• Conjunt de Discjòquei: 1,50 € / hora
• Equip de llums de la sala polivalent: 1,50 € / hora
• Equip de so PA de la sala polivalent: 1,50 € / hora
TARIFES - ESTUDI D’ENREGISTRAMENT:
1 hora d’estudi: 18,50 €
TARIFES - SALA D’ASSAIG DE TEATRE I DANSA:
Modalitat individual:
1 hora: 3,75 €
Abonament de 10 hores: 30 €
Modalitat grups:
1 hora: 7,50 €
Abonament de 10 hores: 60 €
TARIFES TALLERS I ALTRES ACTIVITATS:
Es podran fixar altres tarifes per a tallers i activitats de dinamització en funció de les característiques i cost
de cadascuna.
En funció de la durada, la temàtica i el cost es fixaran unes tarifes que aniran entre els 5 i 60 €.
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