
Reglament d’ús del local de la 

Societat “Unió 

Musical l’Aurora de Sella” 

Preàmbul 

Un dels bens més importants en possessió de la Societat “Unió Musical l’Aurora de Sella” és el 

seu LOCAL, on es desenvolupen totes les activitats internes de més importància de la Societat, 

com ara: assajos de la Banda, classes de l’Escola de música, reunions de la Junta Directiva, 

l’Assemblea General, etc. 

EL LOCAL de la Societat “Unió Musical l’Aurora de Sella” comporta una sèrie de despeses de 

MANTENIMENT com són la quota del Préstec Hipotecari, Impostos (de Béns Immobles o de 

Recollida de residus sòlids), Despeses de llum i aigua, Assegurança del local i Neteja, entre 

d’altres. 

La BANDA de Música i els seus membres, mitjançant les seues actuacions, FINANCEN la major 

part de les despeses de manteniment del Local. També els membres del COR, mitjançant les 

seues QUOTES mensuals, participen en el finançament d’aquestes despeses de manteniment. 

Per últim, els SOCIS, amb les seues QUOTES anuals, també ajuden a finançar les despeses. 

Per tal de garantir el bon funcionament de la Societat “Unió Musical l’Aurora de Sella”, és 

important participar en les despeses de manteniment del local, i així fer possible la continuïtat 

de la Societat. 

Aquest Reglament pretén establir una sèrie de normes que contribuïsquen a fer un bon ús del 

local, de manera que es puguen desenvolupar sense cap problema totes les activitats de les 

diferents formacions de la Societat (Banda, Cor, Bandeta juvenil i Escola de Música), i amb la 

possibilitat de permetre, en determinades condicions, altres usos diferents per part dels socis 

de la Societat.  

Títol I. ÚS DEL LOCAL PER LA SOCIETAT UNIÓ MUSICAL L’AURORA 

Article 1 

El LOCAL de la Societat Unió Musical l’Aurora, es divideix en : 

• Planta Baixa i Soterrani, que dona a Plaça Major 10 i a Quatre Cantons. 

• Planta 1ª, que consta de Sala d’Assajos i Aules. 

• Planta 2ª (sense habilitar) 

• Arxiu. 

Article 2 

La planta 1ª del Local de la Societat (Aules i Sala d’Assajos) i l’Arxiu, són els espais que utilitza 

preferentment la Societat Unió Musical l’Aurora. 



Article 3 

El Local serà usat per a que realitzen els seus assajos totes les formacions musicals de la 

Societat, i de manera prioritària o preferent per la BANDA DE MÚSICA.  

Article 4 

Els ALUMNES de l’Escola de Música i els MÚSICS de les formacions musicals de la Societat, 

podran fer ús de la Sala d’assajos o de les aules per a estudiar els seus respectius instruments, 

sempre que no interferisquen amb l’assaig de qualsevol agrupació. Açò incrementarà el nivell 

musical de les formacions musicals. 

Article 5 

L’ESCOLA DE MÚSICA i els seus professors faran ús de la Sala d’assajos o de les Aules que 

necessiten per a impartir les classes als alumnes, atenent al seu calendari i la seua organització 

pedagògica. 

Article 6 

El local també s’utilitzarà, per a realitzar l’Assemblea General, Reunions de Junta Directiva, 

Reunions de Músics, Claustres de professors... 

Títol II. ALTRES USOS 

Article 7 

La Societat, pot decidir la utilització dels seus locals per a ALTRES USOS. 

L’Assemblea General determinarà anualment les CONDICIONS i les TAXES, QUOTES o 

LLOGUERS necessaris per poder desenvolupar aquestos usos. Sempre es vetllarà pels 

interessos de la Societat. 

Article 8 

Els espais de la PLANTA 1a i 2na, podran ser usats només pels SOCIS i per a activitats 

relacionades amb els fins de la Societat, descrites en l’Article 3 dels Estatuts: activitats 

musicals, artístiques o culturals. Estes activitats es realitzaran en dies o horaris diferents dels 

usos de la Societat descrites en el Títol I. 

Article 9 

Els SOCIS interessats en realitzar estes activitats, ho sol·licitaran per escrit a la Junta Directiva 

de la Societat Unió Musical l’Aurora. 

En cas de tractar-se d’una activitat periòdica, hauran d’abonar un LLOGUER o QUOTA, que 

dependrà de les característiques de l’activitat. Per a una activitat puntual, d’un dia concret en 

un moment concret, el local es podrà cedir sense cap cost si la Junta Directiva així ho 

considera. 

Article 10 

El local de la PLANTA BAIXA i Soterrani, es pot llogar a altres persones o entitats. 



Totes les condicions d’aquest lloguer quedaran reflectides en un Contracte. El contracte serà 

elaborat per la Junta Directiva i ratificat per l’Assemblea General. Normalment aquest local  

s’ha llogat a la Comissió de Festes. 

Article 11 

Sempre tindran PREFERÈNCIA els usos per la Societat “Unió Musical l’Aurora”, descrits en el 

Títol I, és a dir, els usos de les agrupacions musicals de la Societat. 

Títol III. NORMES I CONDICIONS 

Article 12 

Queden PROHIBIDES expressament les activitats il·legals o que atempten contra els valors 

fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia. 

Article 13 

L’ús del local (planta 1a i 2na) s’ajusta a les NORMES CÍVIQUES habituals de comportament, 

com ara: 

• Respectar i cuidar el material. 

• No fumar. 

• No entrar amb animals. 

• No menjar. 

• No consumir en el local begudes alcohòliques ni altres substàncies il·lícites. 

• Deixar la sala d’assajos neta i ordenada. 

Article 14 

En cas d’existir danys en les instal·lacions o el material del local, la quota mensual 

corresponent pujarà per tal de rescabalar els danys fets. 

Article 15 

En el lloguer de la 1ª planta, es nomenarà un Directiu responsable d’obrir i tancar, i de revisar 

el compliment d’estes normes. 

Article 16 

En cas d’activitats realitzades en la planta 1a o 2na que facen molt soroll, seran abans de les 

22:00 hores, per tal de no molestar als veïns. No obstant això, els assajos de la Banda queden 

exempts d’aquest límit horari. 

Article 17 

La Junta Directiva perfilarà i concretarà estes condicions, depenent del tipus d’activitat, i 

aplicant el sentit comú. 

En cas de que no es complisquen les normes o les condicions, la Junta Directiva podrà 

RESCINDIR el lloguer o l’acord. 

 


