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N06. REGLAMENT D’UTILITZACIÓ D’AULES D’ASSAIG 

A. PRESENTACIÓ I MODEL DE SOL·LICITUD 

Les sol·licituds hauran de presentar-se almenys 7 dies abans de la data prevista de la 
utilització de l'aula d'assaig i hauran de ser lliurades en la secretaria de la SMA o en la 
persona encarregada (de forma directa o per mitjans electrònics) màxim 3 mesos. 
Les sol·licituds s'emplenaran amb l'imprés corresponent (F04. SOL·LICITUD AULES 
D'ASSAIG), on deurà quedar constància de quin és l'objecte de la sol·licitud i les 
persones que en faran ús, sent responsable i donant testimoni de veracitat de les 
dades oferides la persona signant. 
Les finalitats de les sol·licituds hauran d'estar sempre relacionades amb activitats 
musicals o culturals. Si no fora així, la sol·licitud quedarà subjecta a la decisió de la 
Junta Directiva. 
En el cas d'utilitzar material o instruments de la SMA, s'especificarà en la sol·licitud en 
l'apartat corresponent. 
Les sol·licituds hauran de ser signades per una persona major d'edat, i aquesta haurà 
d'assistir obligatòriament a l'assaig o activitat sol·licitada, sent la mateixa responsable 
del compliment de les normes establides. 

 

B. CALENDARI I HORARIS 

Els horaris per a la utilització de l'aula d'assaig quedaran fixats en el taular d'anuncis de 
la secretaria de la SMA i seran revisats i aprovats periòdicament per la Junta Directiva. 
Els horaris i dies sol·licitats podran ser susceptibles de canvis, encara que les sol·licituds 
estiguen aprovades, sempre que qualsevol activitat de la SMA així ho requerisca. 
Si existiren dues o més sol·licituds que coincidiren en dia i hora, l'aula d'assaig 
s'adjudicaria a la persona o agrupació que haja gaudit d'aquesta en menys ocasions en 
l'any anterior a comptar del dia de presentació i a més, no tinga cap amonestació en 
eixe període per qualsevol causa. 
Si hi haguera igualment coincidència, prevaldrà l'ordre cronològic de presentació de la 
sol·licitud. En qualsevol cas, l'encarregat designat per la Junta Directiva com a 
responsable d'administrar les aules d'assaig, té la potestat per a resoldre qualsevol 
incidència. 
L'encarregat podrà contestar a la sol·licitud fins 48 hores abans de la data sol·licitada. 
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C. SOL·LICITANTS D’AULES D’ASSAIG 

Podran sol·licitar aules d’assaig: 

1. El músic actiu i d’assistència regular. 
2. El músic actiu i d’assistència regular que curse estudis musicals en 

qualsevol dels seus graus: elemental, mitjà o superior, i que per motius 
d’estudi, preparació d’audicions, proves d’accés o altres activitats 
acadèmiques, requerisca la participació amb ell en l’assaig d’altres 
músics, tinguen aquests o no la condició de músic actiu. 

3. Les agrupacions en què al menys un 75% de participants en l’assaig 
tinguen la condició de músic actiu i d’assistència regular. 

4. Totes aquelles persones o agrupacions que no reunisquen les 
condicions descrites en els punts 1-2-3 podran, de la mateixa manera, 
sol·licitar aules d’assaig a canvi d’una contraprestació econòmica, a 
determinar en cada cas i en funció dels dies, nombre d’assistents i del 
material a utilitzar. 
 

D. REVISIÓ I APROBACIÓ DE SOL·LICITUDS 

En els casos reconeguts en l’apartat C punts 1, 2 i 3, i sempre que les sol·licituds 
estiguen presentades dins el termini i en la forma escaient, aquestes s’aprovaran 
directament per l’encarregat designat per la Junta Directiva. 

En el cas ressenyat en l’apartat C.4 i sempre que les sol·licituds estiguen presentades 
dins el termini i en la forma escaient, aquestes seran aprovades per la Junta Directiva, 
que serà en l’últim terme la que determina la contraprestació econòmica. 

 

G. UTILITZACIÓ DEL MATERIAL INSTRUMENTAL 

L’ús del material instrumental en les activitats per a les quals se sol·liciten les aules 
d’assaig, quedarà subjecte a les Normes d’interés fixades en els Estatuts Generals de la 
Societat Musical d’Algemesí. 

Correrà per compte de la persona o agrupació sol·licitant qualsevol desperfecte que es 
produirà en les locals, materials i efectes de la Societat Musical d’Algemesí a 
conseqüència de la utilització d’aquests per a les activitats sol·licitades, sent el signant 
de la sol·licitud el responsable davant la Junta Directiva. 
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