Normativa de cessió dels bucs d’assaig
i protocol Covid-19
La Lleialtat Santsenca compta amb dos bucs d’assaig insonoritzats a disposició de
músics, grups i entitats.

1. Característiques i preus:
Preus*
Característiques

Puntual (1h)

Abonament
(10h+1h)**

Buc 1 (petit)
12,15m2

- Equip de veus 150w
- 1 peu de micròfon***
- Cablejat per micròfons i
altaveus
- Cable minijack

3,27€/hora
(IVA inclòs)

20€
(IVA inclòs)

Buc 2 (gran)
29,95m2

- Equip de veus 400w
- 2 peus de micròfon***
- 2 faristols
- 2 amplificadors guitarra 40w
- 1 amplificador de baix 100w
- 1 bateria amb joc de plats
- 2 suports de teclat
- 1 teclat
- Cablejat per micròfons i
altaveus
- Cable minijack

5,45€/hora
(IVA inclòs)

40€
(IVA inclòs)

* Les tarifes s’han establert tenint en compte els preus públics vigents. Les entitats sòcies de la CELS podran
reservar un buc d’assaig dues hores per setmana.
** Per cada abonament de 10h, la Lleialtat ofereix 1 hora d’assaig gratuïta
*** Es recomana que, per motius sanitaris i en la mesura de lo possible, els micròfons es portin de casa.

2. Procediment de reserva i tractament de les sol.licituds
La petició d’ús s’haurà de fer omplint el següent formulari de sol·licitud dels bucs d’assaig
https://formularis.lleialtat.cat/bucs
La Lleialtat confirmarà per correu electrònic l’acceptació o denegació de la reserva en un termini
d’entre 2 i 7 dies després de rebre la sol·licitud.
La confirmació de la reserva, s’efectuarà sempre per correu electrònic.

Pagament
El pagament s’efectuarà exclusivament a través de la plataforma de venda online de la Lleialtat.
Per a fer ús dels bucs és indispensable haver efectuat el pagament per avançat.

Anul.lació
En cas que, per qualsevol circumstància, s’hagi d'anul·lar una reserva, cal comunicar-ho amb la
major antelació possible.
No comunicar-ho de manera reiterada (3 cops), suposarà la no cessió de més espais del centre.
La Lleialtat Santsenca es reserva el dret d’anul·lació per causes d'interès del propi centre.

3. Horaris de cessió
Dilluns-divendres

Dissabtes

Diumenges i festius

10h-20.45h

10h-13.45h; 16h-20.45h

Tancat

L’horari de la reserva s’haurà de respectar ajustant-lo a les franges horàries pactades. Cal
extremar la puntualitat a l’hora de finalitzar l’assaig. L’horari reservat inclou el temps de muntatge
i desmuntatge dels instruments.
Les cessions es fan per fraccions mínimes d’una hora. L’espai ha de quedar lliure i recollit a l’hora
acordada.

4. Normes d’ús i recomanacions
L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, queda restringit als components dels grups, restant
prohibida l’entrada a altres persones.
La persona, entitat o grup es fa responsable del compliment de la normativa d’ús:
- Respectar els aforaments autoritzats dels espais.
- Fer bon ús de l’espai i/o de l’equip cedit.
- Recollir tot el material i deixalles que s’hagin generat, respectant els criteris de selecció de la
recollida de residus, i dipositar-los en els contenidors corresponents.
- Respectar la normativa que prohibeix fumar en tot l’edifici, així com el consum de substàncies
tòxiques.
- No està permès menjar ni beure a l’interior del buc.
- No està permès deixar cap tipus de material dins del buc, en cas contrari, la Lleialtat no es fa
responsable.
- En cas de conducta incívica o transgressió manifesta de la present normativa per part de les
usuàries, es podran suspendre els assajos programats, sense que això pugui motivar cap
reclamació per part de les persones, grup o entitat sol·licitant. Arribat aquest cas, i a partir
d’aquest moment, no s’atendran demandes generades pels mateixos sol·licitants.

4.1. Mesures de prevenció Covid-19
Aforaments
Aforament màxim del buc petit: 4 persones.
Aforament màxim del buc gran: 8 persones.
Material
Les usuàries hauran de dur de casa:
- Baquetes
- Cablejat instruments
- Microfonia
-Si no es disposa de microfonia, s'oferirà la compra d’un protector de micro (espumeta) i
la cessió d’un micròfon (amb reserva prèvia). El micròfon haurà de ser retornat a l’Administració
del centre en acabar l’assaig.
Neteja d'espais
Les usuàries s’han de comprometre a desinfectar les zones de contacte abans i després de cada
ús, tals com:
-Banqueta bateria
-Botons amplificadors
-Botons taula de so
-Teclat, en cas de fer-lo servir
Cada sala disposa d’uns kits de neteja per tal de poder realitzar la desinfecció
No es permetrà allargar l’ús de la sala, ja que després de cada ús cal ventilar l’espai.
Ús de mascareta
Les usuàries que no hagin de cantar, hauran de dur posada una mascareta.
Declaració de responsabilitat
Les usuàries hauran de signar una declaració de responsabilitat del compliment de les mesures
preventives per la COVID-19 establertes per les autoritats sanitàries (només caldrà signar-lo una
vegada)

En cas de dubtes, escriviu-nos un correu a suport@lleialtat.cat.

