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REGLAMENT MUNICIPAL QUE REGULA EL 
FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG D’ULLDECONA

Article 1: Naturalesa, dependència i fins.

1. L'Ajuntament d'Ulldecona, és el propietari d'un immoble a la carretera de la Sénia, s/n amb la descripció
següent:

Edifici de planta baixa, que està formada per 3 bucs d'assaig, dos serveis, hall d'accés i sala de formació.

Aquests locals es configuren com un bé municipal la gestió del qual dependrà de la Regidoria de Joventut, i
la seua utilització es regirà pel present reglament i per la normativa patrimonial aplicable.

2.  Es  configuren  com a  dependències  destinades a potenciar  el  caràcter  formatiu  i  convivencial  de la
joventut, per a així aconseguir el ple desenvolupament de la personalitat, fomentant els valors de caràcter
social, cultural i recreatiu.

3. Els seus fins per orde prioritari són:

a)  Servir  de  marc  a  les  activitats  programades  per  la  Regidoria  de  Joventut  o  altres  regidories  de
l'Ajuntament d'Ulldecona, tals com: reunions, congressos, jornades, reunions o tallers de caràcter lúdic.

b) Possibilitar als i les jóvens del nostre municipi, als grups de música, a les associacions juvenils, col·lectius
de jóvens, associacions prestadores de serveis a la joventut, el disposar de llocs adequats per als seus
congressos, reunions extraordinàries, cursets, assajos, activitats, actuacions, etc.

Article 2: Utilització dels Bucs d'Assaig.

L'Ajuntament d'Ulldecona afavoreix el desenvolupament de les associacions per a la defensa dels interessos
generals o sectorials dels veïns, els facilita la més àmplia informació sobre les seues activitats, i, dins de les
seues possibilitats, l'ús dels mitjans públics i l'accés a les ajudes econòmiques per a la realització de les
seues activitats i impulsa la seua participació en la gestió de la Corporació en els termes legalment establits.

En atenció a l'anteriorment contemplat, l'Ajuntament assigna 3 dels locals integrats en l'immoble descrit en
la present ordenança, per al seu ús per a grups de música d'àmbit municipal, dedicades a la pràctica i
assaig de música “actual o moderna”, ja que l'anterior espai està bastant deteriorat.

Article 3: Materials i serveis.

1. Pel que fa als elements o béns que els usuaris deixin als Bucs d’Assaig, la custòdia d’aquests, i dels
objectes o diners en metàl·lic, correspon als seus titulars, no corresponent a l’Ajuntament d’Ulldecona la
responsabilitat en el cas de pèrdua o sostracció dels dits objectes, béns o diners.

2.  No  està  permesa  l'entrada  ni  el  consum de  begudes  alcohòliques,  ni  de  fumar  i  ni  el  consum de
substàncies prohibides en les normes sanitàries en la totalitat de l'immoble municipal.

3. No es permet que s'enganxin cartells en les parets i portes, havent d'utilitzar-se els taulers de suro, que
existeixen a tal fi en el local.

Article 4: Ús de les instal·lacions.

1.  Quan no es pugui utilitzar  algun espai de l'immoble,  per haver allotjat  més d'un col·lectiu,  s'ajustarà
l'activitat als espais disponibles en aquell moment, podent establir-se torns per al seu ús.
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2.  Els  col·lectius  que  utilitzen  les  diferents  dependències  de  l'immoble  es  responsabilitzaran  que  al
concloure l'activitat el mobiliari quede correctament ordenat. El representant del col·lectiu vetllarà per l'ús
correcte d'este, així com que l'energia elèctrica i aparells elèctrics siguen desconnectats quan no s'estiguen
utilitzant.  També  que  les  portes  i  finestres  dels  bucs  d’assaig,  i  altres  locals  de  l’equipament,  quedin
correctament tancades quan no hi hagi ningú utilitzant-los.

3. En el cas de ruptures, desperfectes, etc., en les instal·lacions, es comunicarà a la Regidoria de Joventut i
serà valorat i facturat a banda dels serveis sol·licitats. S’haurà de reparar el dany causat, sent responsable
de tot la persona (o persones) o grup (o grups) autoritzats per a l’ús del local, se n’ha de fer càrrec l’autor
material del dany i, en el cas que aquest no es pugui conèixer o que no se’n volgués fer càrrec, se n’ha de
fer càrrec la persona (o persones) o grup (o grups) autoritzats per a l’ús del local.

Article 5: Horaris.

1. Els locals romandran oberts durant tot l'any i tots els dies de la setmana excepte quan, per necessitats
higièniques, sanitàries, remodelació o reformes de l'edifici o ajust de l'horari funcionarial sigui necessari el
tancament de les instal·lacions.

2. Els grups de música tenen uns horaris d’assaig assignats els quals s'han de complir, en cas de què no es
complissin serà la Regidoria de Joventut qui prendrà la decisió, sobre els horaris dels grups.

3. Els horaris seran revisats cada cop que un grup de música, sol·liciti l'ingrés als Bucs d'Assaig.  I quan
qualsevol dels grups de música, ja usuari dels bucs, ho sol·liciti.

4.  Es crearà  un calendari  públic  a  on els  grups podran  advertir  als  altres grups  de qualsevol  canvi  o
cancel·lació dels seus assajos (tauler d’anuncis on-line).

Article 6: Neteja d'instal·lacions.

1. Els locals de música, al ser d'utilització per distints col·lectius juvenils i  grups de música en general,
requereixen  als  usuaris  una conducta cívica i  higiènica  en estos,  estant  obligats  a  fer  un ús correcte,
adequat i cuidadós de les instal·lacions i de tot el material existent en ells. 

2. La neteja i cura de tota la instal·lació és element fonamental per a fer dels locals un lloc agradable, per
tant hauran d'extremar-se les mesures necessàries per a aconseguir un estat de neteja adequat (us de
papereres, etc.).

3. Els grups de música és netejaran els seus propis Bucs d'Assaig.

4. Els espais comuns seran netejats per una empresa de neteja i el cost serà pagat pels grups de música de
forma mensual.

Quan, a més dels grups, els espais comuns siguen utilitzats per algú altre (associacions juvenils, col·lectius
de jóvens, associacions prestadores de serveis a la joventut, l’Ajuntament...) per a la realització d’alguna
activitat, aquests també es faran càrrec de la neteja.

5. Els grups de música també es faran responsables de la neteja i el manteniment de l'espai exterior dels
Bucs d'Assaig.

Quan, a més dels grups, els espais comuns siguen utilitzats per algú altre (associacions juvenils, col·lectius
de jóvens, associacions prestadores de serveis a la joventut, l’Ajuntament...) per a la realització d’alguna
activitat, aquests també es faran càrrec de la neteja.
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Article 7: Obligacions dels usuaris.

1. Les persones i col·lectius que utilitzen les instal·lacions municipals deuran en tot moment realitzar un ús
correcte i adequat de les instal·lacions, d'acord amb la naturalesa d’estes.

2.  Les  activitats  que  es  realitzen  en  els  locals  i  les  conductes  dels  usuaris  dels  mateixos  que  creen
situacions de risc per a les persones i béns podran resultar suspeses cautelarment per l'Ajuntament, per a
garantir  la  bona  utilització  de  l'immoble.  Si  tals  actuacions  foren  imputables  a  persones  o  col·lectius
concrets, l'Ajuntament podrà expulsar als mateixos de les instal·lacions sense dret a cap indemnització.

Quan l'actuació determinant de l'expulsió afectara a la utilització dels locals per part de la resta dels usuaris,
esta s'efectuarà de mode immediat, sense perjuí del dret de l'interessat a interposar les reclamacions o
recursos que en dret corresponguen.

3. Només es permetrà l'entrada a l'immoble a les persones que estiguen autoritzades per a usar el local.

4. El pagament del consum elèctric serà compartit per tots els grups de música usuaris de l'espai, pagant
una part proporcional cada grup del total de la factura.

Article 8: Assegurança

L'Ajuntament d'Ulldecona es fa responsable del continent dels Bucs d'Assaig, amb la seua assegurança de
l'espai. El material que està dins dels bucs que pertanyen als grups de música no estaran assegurats . Els
grups de música seran els que decidiran si volen realitzar algun tipus d'assegurança del seu contingut dels
bucs. L'Ajuntament no es farà responsable de la pèrdua o desperfecte del material que esta dins dels bucs.

Article 9.

1. El present reglament podrà ser ampliat o modificat a mesura que sorgeixin necessitats o circumstàncies
que així ho demanden. 

2. El text del present reglament estarà exposat en l'immoble, i es presumirà conegut pels usuaris; i en el cas
dels menors d'edat, també pels seus tutors o responsables de la seua custòdia.

Article 10.

Per l'Alcaldia, per les seues delegacions o per les direccions de les unitats administratives corresponents; es
podran elaborar ordes o instruccions internes complementàries, i en aplicació d'aquest reglament, per al bon
fi de les activitats dels locals.

Article 11: Condicions d'ús.

Per tal d'utilitzar els diferents Bucs d'Assaig, abans cada grup ha d'haver firmat la sol·licitud de demanda
d'espai i el conveni, degudament omplerts.

Un cop cada grup hagi firmat els requisits abans omplerts, se'ls lliuraran les claus dels Bucs d'Assaig. 

Article 12: Infraccions i sancions.

Les infraccions a la present ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Qualsevol infracció que
comporte  danys  a  propietat  municipal  comportarà,  amb  independència  de  la  sanció  que  s'impose,
l'abonament per import equivalent al dany causat.

Seran aplicables a una mateixa infracció diverses de les sancions assignades amb caràcter simultani.
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Seran infraccions lleus:

a) L'ús incorrecte dels locals, o la utilització dels mateixos sense la deguda diligència.
b) La falta de respecte lleu a altres usuaris dels locals.
c) Dipositar, en les parts comunes de l'immoble o en la parcel·la annexa, objectes de qualsevol tipus.
d)  No  observar  les  mesures  necessàries  per  a  evitar  un  ús  inadequat  d'energia  elèctrica,  o  de
subministrament d'aigua.
e) Produir ruptures o desperfectes en les instal·lacions de caràcter lleu. 
f) Qualsevol altra infracció del present reglament que no tinga la consideració de greu o molt greu.

Les citades infraccions lleus es podran sancionar amb:

− Retirada de l'autorització a la persona o grup concret per a la utilització del local per termini d'1 setmana a
3 mesos.
− Imposició de multa de fins a 149 euros.
− Amonestació expressa.

Seran infraccions greus:

a) La reiteració per part de l'usuari, o usuaris, en actes que donen lloc a sancions lleus.
b) No observar les obligacions degudes quant a neteja dels locals.
c) Permetre l'accés als locals a qualsevol persona no autoritzada.
d) La falta de respecte greu a qualsevol persona que es trobe en els locals.
e) Produir ruptures o desperfectes en les instal·lacions de caràcter greu.

Les citades infraccions greus es podran sancionar amb:

− Retirada de l'autorització a l'associació a què pertany la persona o grup concret que haja ocasionat la
infracció, o a la pròpia persona o grup , per a la utilització del local per termini de 3 mesos i 1 dia a 1 any.
− Imposició de multa de 150 a 250 euros.
− Amonestació expressa

Tindran el caràcter d'infraccions molt greus:

a) La reiteració de les sancions greus.
b) La desobediència a les ordes o instruccions emanades de l'Ajuntament.
c) La falta de respecte molt greu a qualsevol persona que es trobe en els locals.
d) Provocar, originar o participar en baralles dins del recinte municipal.
e) Produir ruptures o desperfectes en les instal·lacions de caràcter molt greu.

Les infraccions molt greus es podran sancionar amb:

a) Retirada de l'autorització a l'associació a què pertany la persona o grup concret que hagi ocasionat la
infracció, o a la pròpia persona o grup, per a la utilització del local per termini superior a 1 any, amb la
possibilitat a criteri de la Corporació de no tornar a permetre l'ús dels locals amb caràcter indefinit a cap de
les persones implicades en la infracció, inclús encara que canvien de grup.
b) Imposició de multa de 251 a 300 euros.

El citat reglament se sotmet a informació pública per termini de trenta dies hàbils al Butlletí Oficial de la
Província, i no entra en vigor fins que s'hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el citat termini.
Igualment  s'ha  de  publicar  en  el  tauler  d'anuncis  de  la  corporació  i  anunciar  en  el  Diari  Oficial  de  la
Generalitat de Catalunya la referència del Bulletí Oficial de la província en què s'hagi publicat íntegrament el
text.
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De no presentar-se reclamacions, l'acord quedarà elevat a definitiu.

Aquest reglament va estar aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 28
de juny de 2010, automàticament definitiu el dia 19 de gener de 2010 i el text íntegre del reglament fou pu-
blicat en el BOPT núm. 26 del dia 2 de febrer de 2011. 

Aquest reglament va estar modificat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió celebrada el 4
de novembre de 2019, automàticament definitiu el dia 4 de febrer de 2020 i el text íntegre del reglament fou
publicat en el BOPT del dia 6 de juliol de 2020. 
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