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Normes específiques relatives als locals d'assaig musical dels Centres 
Juvenils. 
 
(Annex III del Reglament Marc de funcionament de la Xarxa Municipal de Centres Juvenils de 
l'Ajuntament de Sagunt, aprovat pel Ple Municipal i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
València el 25 de març de 2010) 
 
 
L'Ajuntament de Sagunt posa a disposició dels joves creadors locals musicals d'assaig d'acord 
amb els següents objectius i normes d'ús: 
 
1.- Objectius de l'equipament. 
 
Potenciar l'expressió artística dels joves mitjançant la música 
Afavorir les interaccions socials entre els joves i la seva participació social 
Propiciar un lloc en condicions per a la pràctica de la música 
Dinamitzar la creació de nous grups musicals 
Facilitar la participació dels joves en les activitats del Departament de Joventut 
 
2.- Utilització. 
2.1.- La utilització de les instal·lacions està reservada exclusivament a l'assaig del grup musical 
assignat a cada local, de manera que només podran romandre en l'assaig els membres del 
grup musical 
2.2.- L'ús de l'immoble es realitzarà pel grup seleccionat en l'horari establert i durant el termini 
de durada fixat, havent de deixar el local en perfectes condicions físiques i d'utilització una 
vegada finalitzat el termini o la seua pròrroga. 
2.3.- La utilització de l'espai estarà restringida als components del grup que dispose del local, 
limitant-se l'entrada de persones alienes a aquest. 
2.4.- No es pot cedir el local a altres grups ni a persones alienes al grup sense el consentiment 
de la direcció del Centre Juvenil, que se sol·licitarà per escrit a la direcció del Centre. 
2.5.- Està prohibit qualsevol altra utilització dels locals, especialment amb finalitats lucratives, 
com impartició de classes, excepte en el cas en què així estiga estipulat en la programació del 
Centre Juvenil. 
2.6.- Per raons de seguretat, higiene i respecte a tots els usuaris, no es permet fumar, beure, 
menjar, ni el consum de substàncies addictives. 
2.7.- No es permet l'entrada d'animals a la zona dels locals, excepte en els casos de gossos-
guia d'invidents. 
2.8.- Només es podrà instal·lar a l'assaig els estris i equipament musical, sense que es puga 
dur als locals cap altre mobiliari o material sense el permís de la direcció. 
Està prohibida la manipulació de qualsevol element (portes, parets, instal·lació elèctrica etc). 
2.9.- La neteja i ordre de cada local serà a càrrec del grup ocupant. Es revisarà mensualment la 
neteja i ordre dels locals. 
2.10.- En acabar els assajos es desconnectaran tots els aparells de la xarxa elèctrica i 
s'apagaran els llums a la sortida. 
2.11.- Els desperfectes que s'ocasionen dins de la instal·lació (locals o espais comuns) seran a 
càrrec del grup que els va originar. 
2.12.- Qualsevol incidència o anomalia en el local s'ha de comunicar a la direcció del Centre 
Juvenil així com qualsevol canvi en la composició del grup. 
 
3.- Custòdia del material. 
3.1.- Els instruments i altre material propietat dels grups musicals es poden emmagatzemar en 
els locals, sense que l'Ajuntament es faça càrrec del possible robatori o danys dels béns. 
3.2.- Els grups estan obligats a subscriure una pòlissa d'assegurança per robatori dels 
materials que cada grup tinga al local d'assaig. 
3.3.- Dins del local d'assaig no podran emmagatzemar cap tipus de materials aliens a les 
finalitats per a les quals s'utilitza aquest, especialment si aquests suposen un perill per a la 
instal·lació. 
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4.- Compliment de la normativa. 
Els drets i deures dels usuaris, així com altres aspectes no contemplats en aquest annex es 
regiran pel Reglament Marc de la Xarxa de Centres Juvenils i les bases que regulen 
l'adjudicació dels locals d'assaig musical. 
 
 
5.- Selecció dels grups musicals per a l'ús dels locals d'assaig. 
 
5.1.- OBJECTE. 
L'objecte de les presents normes és el de seleccionar grups de música per a la utilització de les 
sales d'assaig musical ubicades al Casal Jove del Port de Sagunt. 
 
5.2.- SOL·LICITANTS. 
Qualsevol grup musical integrat per joves menors de 35 anys i residents al municipi. La 
Regidoria de Joventut anualment i en funció de les vacants, s'obrirà un termini de presentació 
de sol·licituds per a la utilització de les sales d'assaig musical. 
 
5.3.- DOCUMENTACIÓ. 
Els grups hauran d'adjuntar la documentació següent: 
• Fitxa d'Inscripció degudament emplenada. (Annex I) 
• Fotocòpia del DNI de tots els membres del grup. 
• Maqueta amb temes originals. 
• Biografia del grup. Fotografia recent del grup. 
• Compromís d'actuacions musicals del grup o grups. (Annex II) 
 
5.4.- CARACTERÍSTIQUES I FORMA D'UTILITZACIÓ DELS ASSAJOS. 
 
A) CARACTERÍSTIQUES: 
Els locals que se cedeixen tenen unes dimensions aproximades de 14 m2. Disposen de 
connexions elèctriques, climatització i estan totalment insonoritzats. 
B) HORARI: 
L'horari dels assajos serà el del Casal Jove, podent-se modificar per part de la direcció, En 
qualsevol cas, els assajos mai es realitzaran abans de les 10 h. ni després de les 22 h. 
 
 
5.5 .- TERME D'INSCRIPCIÓ. 
Anualment, en funció dels locals desocupats, durant el mes de juny la Regidoria de Joventut de 
l'Ajuntament de Sagunt obrirà un termini d'inscripció, no inferior a 30 dies. Aquesta convocatòria 
es publicarà al tauler d'edictes de les dependències municipals i a la pàgina web municipal 
(www.aytosagunto.es). 
 
Les sol·licituds, en model normalitzat, es podran presentar en el Registre General de 
l'Ajuntament de Sagunt (PROP, Tinència d'Alcaldia o Registre Baladre) o per qualsevol dels 
mitjans establerts en l'article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre , del Règim Jurídic de les 
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, adreçades a: 
 
AJUNTAMENT DE SAGUNT Regidoria de Joventut 
C / Autonomia, 2/46500 SAGUNT 
Sol·licitud Ús Locals d'Assaig del Casal Jove 
 
 
 
5.6.- PERÍODE D'UTILITZACIÓ DE L'ASSAIG. 
El permís d'utilització s'atorgués per un període de dos anys, comptats a partir del dia següent 
a la notificació. Aquest termini podrà prorrogar-se, a sol·licitud dels interessats i previ informe 
tècnic favorable de la Delegació de Joventut, per un període màxim d'un any, sempre que es 
pugui objectivar l'aprofitament de l'assaig. (Hores d'utilització mensual; actuacions acreditades, 
participació en certàmens musicals o activitats programades pel consistori, etc.) 
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6.- Criteris d'adjudicació 
 
S'estableixen els següents criteris que serviran de base a l'adjudicació: 
 
Els criteris s'indiquen per ordre decreixent en importància i per la ponderació que se li atribueix 
a cada un d'ells. 
 
1.- Per compartir assaig dos grups .......................................... ......... fins a 8 punts. 
2.- Per compartir assaig tres grups .......................................... ......... fins a 9 punts. 
3.- Si l'edat mitjana del grup és menor de 25 anys ............................. fins a 4 punts. 
4.- Proposar actuacions gratuïtes al consistori .................................. fins a 2 punts. 
5.- Si algun membre del grup és una dona ....................................... .fins 1 punt. 
 
 
7.- Comissió de selecció. 
 
7.1- La selecció dels grups serà realitzada per una Comissió composta per: 
• President/a: El/la regidor/a de Joventut de l'Ajuntament de Sagunt 
• Secretari/a: El de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui 
• Vocals: 
- Un/a tècnic/a del Departament de Joventut. 
- Un/a tècnic/a del Departament de Cultura. 
 
7.2- Tots els membres de la Comissió tindran veu i vot. En cas d'empat el vot de qualitat 
correspon al president 
 
8.- Infraccions i sancions 
 
1.- Les faltes comeses per l'usuari, seran classificades com a lleus, greus i molt greus. 
 
a) Es consideren faltes lleus: 
a.1). Assajar amb les portes obertes i molèsties sorolloses. 
a.2). Males maneres i falta de cortesia, sense reincidència, amb els usuaris i clients. 
a.3). Falta de netedat dels locals i zones assignades. 
a.4). En general, altres incompliments de les obligacions recollides en aquest Reglament que 
per la seva escassa entitat i no reiteració afectin de manera sensible al compliment d'aquestes 
bases. 
 
b) Es consideraran faltes greus: 
b.1). La reiteració o reincidència de dues faltes lleus consecutives o tres alternatives en un 
període d'un mes. 
b.2). La utilització de l'assaig de forma irregular. 
b.3). La falta de neteja o de neteja reiterada i que, segons el parer de l'Ajuntament, posi en 
perill la salut pública. 
b.4). La desobediència sistemàtica de l'adjudicatari a disposicions de l'Ajuntament. 
 
c) Es consideraran faltes molt greus: 
c.1). El traspàs no autoritzat l'assaig. 
c.2). No utilitzar l'assaig de manera reiterada. És a dir no utilitzar-lo en un període de més d'un 
mes a excepció del mes d'agost. 
c.3). La reiteració o reincidència de dues faltes greus consecutives o tres alternatives en el 
període d'un mes. 
c.4). Falsejar alguna de les dades exigits en aquestes bases. 
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2.- Per raó de les faltes a què es refereixen els apartats anteriors, l'Ajuntament podrà imposar 
les sancions següents mitjançant els tràmits del procediment sancionador :: 
a) Per la comissió d'una falta tipificada com a lleu en funció de la intencionalitat, pertorbació del 
servei, reiteració o reincidència, l'Ajuntament podrà posar una sanció de fins a 80 euros, 
exigibles, en cas d'impagament, amb càrrec a la fiança dipositada o per via de constrenyiment 
administrativa. 
b) Per la comissió d'una falta tipificada com a greu o molt greu en funció de la intencionalitat, 
pertorbació del servei, reiteració o reincidència, l'Ajuntament podrà posar una sanció de fins a 
160.-euros, i s'incoarà expedient de resolució del permís de ús de l'assaig. 
 


