
   

 
NORMES D’ÚS DELS BUCS D’EL PUNTET 

 

 

INTRODUCCIÓ: 
 

 

Lloret de Mar compta des de principis dels anys 90, amb una base musical de 
joves formacions amateurs de diferents estils, i que ha anat creixent amb el 

temps tant en quantitat com en qualitat.  

 

Una de les demandes en que totes les formacions han coincidit, és la de 
poder disposar d’un lloc on assajar en condicions i sense pertorbar a veïns 

propers.  

 
L’habilitació d’un dels magatzems d’El Puntet en una sala on poder assajar en 

condicions precàries i provisionals va ser durant uns anys l’únic lloc municipal 

on poder assajar. Amb la construcció de la nova Casa de la Cultura, s’han 
destinat dos espais degudament condicionats per a poder practicar qualsevol 

tipus de música en condicions acústiques òptimes, i fomentar així la producció 

musical dels joves de la vila.  

 
Amb els noms Sala 972 i Sala IRONIA, es vol retre un homenatge a dues 

formacions pioneres en la música feta per joves i per a joves. Els uns (972) 

per haver estat els primers joves que van formar una banda musical amb 
temes propis i destinats a joves amb notorietat, i els altres (IRONIA) per ser 

els primers a fer la demanda i aconseguir que el magatzem d’El Puntet fos 

destinat als joves músics. 

 
 

Article 1. DESCRIPCIÓ i OBJECTIUS 

 
 

1.1 Els Bucs d’El Puntet són dues sales situades al soterrani de la Casa de la 

Cultura propietat de l’ajuntament de Lloret de mar, degudament 
insonoritzades, sonoritzades acústicament i equipades amb els elements 

mínims per a poder assajar. Una entrada, un passadís/recepció i dos serveis 

completen la instal·lació. Consta cada buc del següent material, de titularitat 

municipal: 
 

- Bateria Pearl amb 2 toms i un bass drum, pedal de bombo, 3 suports 

per a plats, un hi hat, un ride i un crash marca zidjan. 
- Amplificador de baix Warwick BC150. 

- Amplificador Fender Blues Deluxe Reissue amb pedal switch channel. 

- Amplificador Marshall MG101 CFX amb pedal switch channel. 
- Mixer Allen & Heath Zed10 

- 2 x Altaveu Alto SXM112 Tourmax 

- 2 x tamboret bateria 

- 2 x Tamboret alt 
- 3 x peu de micro 

- 2 x peu de P.A. 

- 4 x cablejat XLR 



                                                                                               

- 2 x Micro SHURE SM58 

 
A més, es disposa d’un equip d’enregistrament complet, una guitarra 

elèctrica, un baix, i dos conjunts de plats de bateria com a complement, i 

destinats als seu ús opcional per part dels usuaris. 
 

Depenent de la demanda i l’ús que se’n faci, aquest material s’anirà ampliant 

i/o adequant a les necessitats. 
 

Aquest equipament es configura com un bé municipal, gestionat per la secció 

de Joventut, i la seva utilització es regirà per les presents Normes i per la 

normativa patrimonial aplicable. 
 

1.2 La finalitat d’Els Bucs d’El Puntet és posar a l’abast dels joves músics, un 

espai adequat i en condicions, per a poder desenvolupar la seva activitat en 
les millors condicions i sense perjudici a d’altres veïns. Les òptimes condicions 

d’assaig, potenciaran l’activitat i la creativitat musical entre la població 

lloretenca, alhora que poden fer esdevenir un viver de noves formacions 
musicals. 

 

 

Article 2. HORARI 
 

 

L’horari de funcionament dels bucs és: 
 

- De dimarts a divendres de 8 a 11 del vespre. 

- Dissabtes i diumenges de 4  a 8 de la tarda 

 
No obstant això, l’Ajuntament de Lloret de Mar es reserva el dret de variar 

aquest horari a fi i efecte d’harmonitzar l’oferta amb la demanda real, un cop 

demostrada aquesta durant un període de temps suficient. 
 

Article 3. ÚS 

 
 

Podran utilitzar Els Bucs d’El Puntet qualsevol persona o grup per a l’única 

finalitat d’assajar qualsevol mena d’obra musical de qualsevol estil. 

 
El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig serà d’una hora, i aquesta 

serà sempre coincidint amb les hores en punt. 

 
L’horari establert s’haurà de respectar, ajustant-lo a les franges horàries 

reservades per a cada usuari, i extremant la puntualitat a l’hora de finalitzar 

l’assaig. 
 

L’horari establert per a l’assaig inclou el temps de muntatge i desmuntatge 

dels instruments i el temps de repàs del material per omplir la fitxa de control 

de material. 
 

Canvis. Qualsevol canvi d’una reserva confirmada es podrà fer sempre 

segons disponibilitat i sempre que es faci amb antelació suficient. 
 



                                                                                               

Anul.lació. S’haurà de notificar les possibles anulacions  amb suficient 

antelació per a poder oferir aquella hora a d’altres. Cas que no s’avisi, els 
usuaris no podran bescanviar el període reservat ni sol·licitar el 

reemborsament del pagament. 

 
 

Article 4. RESERVA 

 
 

Les reserves es realitzaran mitjançant el web www.lloret.cat/puntet  previ 

registre com a usuari del responsable de la reserva. 

 
La reserva serà provisional durant 72 hores, temps durant el qual, els usuaris 

hauran de fer el pagament corresponent de qualsevol de les formes 

acceptades per l’ajuntament i reflectides al full de pagament i fer-lo arribar al 
responsable d’Els Bucs d’El Puntet per a la seva confirmació. El fet de no 

fer el pagament o de no haver-lo fet arribar al responsable, comportarà 

automàticament l’anulació de la reserva efectuada. No obstant això, un cop 
efectuat el pagament i presentat al responsable corresponent, es podrà tornar 

a fer una reserva, que es considerarà definitiva automàticament. 

 

 
Article 5. PREU 

 

 
5.1 Correspon a l’ajuntament de Lloret de Mar, aprovar els preus, les taxes i 

les bonificacions corresponents que regiran a través de les Ordenances fiscals 

aprovades per el Ple de la Corporació  i que es poden consultar en qualsevol 

moment al taulell d’anuncis o al web municipal.  
 

5.2 Ateses les singularitats de les formacions musicals en totes les seves 

modalitats i vessants, a efectes d’aplicació de les Ordenances Fiscals i les 
seves bonificacions, s’assimila a Entitat/Associació sense ànim de lucre i no 

inscrita al Registre Municipal d’Entitats de Lloret de Mar, el  Grup/solista no 

professional, amb un mínim del 50% dels seus membres empadronats a 
Lloret de Mar. S’enten per professional aquell grup/solista que la seva 

activitat musical constitueix la seva professió i/o que els seus ingressos 

provenen principalment d’aquesta i qualsevol altra activitat que no sigui 

assaig. (classes de música, etc) 
 

 

 
Article 6. DRETS I DEURES DELS USUARIS 

 

 
6.1 Es prohibeix l’ús inapropiat del material dels bucs, essent el responsable 

de qualsevol desperfecte ocasionat el que restarà obligat a reparar-ne els 

danys econòmicament. Per a tal fi es disposa d’un sistema de càmeres de 

vigilància que permet veure i enregistrar de manera continuada tot el que 
succeeix dins les sales. En el cas de detectar algun desperfecte de material 

dels bucs abans o durant l’assaig, cal avisar sempre al responsable dels 

mateixos. Cas contrari, serà valorat per la direcció i facturat a l’usuari que ha 
utilitzat per última vegada el servei abans de detectar el desperfecte. 

 

http://www.lloret.cat/puntet


                                                                                               

6.2 No està permès intercanviar material d’un buc a un altre sense 

l’autorització del responsable.  
 

6.3 Es prohibeix l’entrada i el consum de begudes, substàncies prohibides, 

tabac, cigarretes electròniques i menjar  dins les instal·lacions d’Els Bucs 
d’El Puntet.  

 

6.4 Els usuaris hauran de deixar l’espai net després d’haver-lo utilitzat. 
 

6.5 Es prohibeix l’ús de qualsevol dels ordinadors, la taula de mescles i/o 

monitors d’estudi dels bucs, sense autorització expressa del responsable. 

 
6.6 Les portes dels bucs romandran tancades mentre s’hi estigui fent música 

dins per tal de no destorbar la gent de fora dels mateixos esperant torn o els 

veïns en general. 
 

6.7 Els usuaris tenen dret a usar la sala reservada única i exclusivament per 

a la pràctica musical. Cas que això no sigui possible per causes alienes a 
l’usuari, se li bescanviarà per un altre període de temps de la mateixa durada 

d’acord amb les necessitats de l’usuari i la disponibilitat. 

 

 
Article 7. Responsabilitats sobre d’utilització del servei 

 

 
És responsabilitat dels usuaris el correcte ús i comportament dins les 

instal·lacions dels bucs d’assaig així com l’acceptació i compliment de la 

present normativa. 

 
 

Article 8. Compliment de la normativa 

 
 

Les presents Normes són d’obligat compliment per tots els usuaris dels Bucs 

d’El Puntet, que a la seva vegada coadjuvaran amb l’ajuntament en la seva 
tasca de fer complir aquestes Normes. 

 

En cas d’incompliment o infracció de les presents Normes, amb reserva 

d’aplicar altres mesures pertinents, es podrà prohibir a l’infractor la utilització 
del servei. 

 

L’ incompliment de qualsevol punt d’aquestes Normes podrà constituir una 
infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció, d’acord 

amb la potestat sancionadora que estableix la normativa vigent. 

 
 

Article 9. Altres 

 

 
Correspon a l’Ajuntament de Lloret de Mar la modificació, anul·lació de les 

presents Normes, així com determinar qualsevol situació no contemplada en 

aquest document. 
 

 



                                                                                               

Lloret de Mar, desembre 2013  

 
 

DILIGÈNCIA.- 

Per fer constar que aquestes Normes d’ús dels 
Bucs d’El Puntet, han estat aprovades per acord 

de la Junta de Govern Local de data 16/12/2013. 

 
Lloret de Mar, 17 de desembre de 2013  

 

El Secretari General, 

Rafel J. Garcia i Jimenez  
 
 


