NORMATIVA D'ÚS I CONDICIONS PER A LA CESSIÓ DE LA SALA
D'ASSAIG I ESTUDI DE GRAVACIÓ DE LA CASA DE SES AIGÜES
L’Ajuntament de Maó posa a disposició dels grups de música o solistes de Maó —i
municipis veïns— un local d’assaig i estudi de gravació, situat a la Casa de ses Aigües,
de Maó. La seva finalitat és proporcionar locals d'assaig a tota aquella gent jove que
integra formacions musicals, interessada a iniciar i consolidar els seus projectes
musicals.
L'objecte d'aquesta normativa i condicions de cessió és regular la gestió,
funcionament i ús d'aquesta sala, per tal d'oferir un millor servei a tots aquells grups i
artistes que la utilitzin, així com aconseguir l'òptim aprofitament de la instal·lació.
CONDICIONS
1. La cessió de la sala no tindrà cap cost econòmic per sessió d'assaig o com estudi
d’enregistrament. La durada de l'assaig estarà situada entre un mínim d'una hora
i mitja i un màxim de tres hores.
2. Per sol·licitar la sala d'assaig —per realitzar-hi un enregistrament— serà necessari
que el grup acrediti que compta amb personal tècnic qualificat per a l'ús del
material de gravació. Aquesta acreditació es durà a terme mitjançant la
presentació del títol o document on consti que la persona o persones indicades
tenen la formació necessària per realitzar la gravació.
3. La sala d'assaig s'ha de deixar tal com es va trobar a l’inici; tots els cables i aparells
s’han de deixar recollits i desconnectats. La sala ha de quedar recollida i neta.
4. No està permès introduir menjar o beure a l'interior de la sala.
5. Està prohibit fumar a tota la instal·lació.
6. La reparació de les avaries o desperfectes ocasionats, si s’escau, pel mal ús de les
instal·lacions aniran a càrrec del grup o persona/es que hagin fet servir el
material.
7. En cas de suspendre els assaigs, s'haurà d'avisar el responsable de l’Ajuntament
amb antelació.
8. Una vegada acabat l'assaig, es revisarà el llistat de materials relacionat a l'annex I
d'aquest document.
9. L’Ajuntament de Maó i el personal coordinador de la sala no es fan responsables
dels danys que pugui patir el material o els objectes propietat del grup o artistes.

10. L'ús de la sala serà exclusiu per als assaigs o gravacions sol·licitats a la fitxa de
sol·licitud.
11. La utilització de la sala d’assaig i estudi de gravació es durà a terme, en principi,
els dimarts, d’11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. Més endavant, es podrà
ampliar a d’altres dies.
12. A l'hora de concedir la sala, tindran prioritat els grups de Maó i les persones joves
menors de 30 anys.


CRITERIS DE SELECCIÓ
1. Edat de les persones sol·licitants
100% dels membres de 14-30 anys…………………………. 4 punts
75% dels membres de 14-30 anys………………….......……. 3 punts
50% dels membres de 14-30 anys………………….......……. 2 punts
25% dels membres de 14-30 anys………………….......……. 1 punto
2. Components empadronats del grup
100% de los membres empadronats……………….......……. 4 punts
75% de los membres empadronats……....………….......…… 3 punts
50% de los membres empadronats…….….……….........…… 2 punts
25% de los membres empadronats……….………..........…… 1 punt

13. La sala s'ha de sol·licitar, com a mínim, amb una setmana d'antelació a l'ús previst;
no es podran sol·licitar més de dues sessions consecutives.
14. Es demana puntualitat tant al començament, com a la finalització dels assaigs.
15. Finalitzat el període d'assaig, es pot tornar sol·licitar la sala si s’emplena una nova
fitxa de sol·licitud.
16. S'accedirà a la sala per l’ordre d'inscripció i atenent els criteris de selecció abans
esmentats.
17. En el cas d’aquells grups en què tots els membres siguin menors de 18 anys,
haurà de signar aquest document el pare/mare o tutor/a legal, els quals
assumiran la responsabilitat de l'ús de la sala i seran els qui realitzin la sol·licitud.
18. Les reserves de sala es podran realitzar de la manera següent:


Emplenant la sol·licitud, que podeu descarregar a la web de l'Ajuntament i
lliurar-la al Casal Jove, c/ de Sant Josep, 7, o la podeu remetre, per correu
electrònic, a l’adreça joventut@ajmao.org.

La signatura d'aquestes normes suposa l'acceptació d'aquestes. El seu incompliment
derivarà en la suspensió de l'ús de les instal·lacions. Aquest document s'adjuntarà a la
sol·licitud enviada.
He llegit, entenc i accept aquestes normes.

Data …........../…........../…..........

DNI..................................................

Nom......................................................................................
Llinatges...............................................................................................................................................

Signatura ________________________________

FULL DE SOL·LICITUD D'ÚS DE SAL D'ASSAIG I GRAVACIÓ
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i llinatges:
Adreça:
DNI:
Telèfon mòbil i fix:
Adreça electrònica:

DADES DEL GRUP
Nom del grup:
Nombre d'integrants:
Nom, llinatges i DNI de la resta de persones integrants del grup
-

El dia de cessió de la sala és el dimarts, d’11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores
Dia per al qual sol·licitau la sala d'assaig:

11.00

a

14.00 h

17.00

a

20.00 h

Maó, ______ d_______________ de 20__

Signatura de la persona sol·licitant
A L'ATENCIÓ DEL REGIDOR DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ

Annex I
RELACIÓ DE MATERIAL
EQUIPAMENT DE SO
• 2 altaveus DAS DR 108A
• 2 trípode WORK
• 1 consola de mescles ALESIS MULTIMIX 8 USB FX
• 1 distribuïdor auriculars BEHRINGUER PRO-XL HA4700
• 2 auriculars AUDIO -TECHNICA ST ATH-T44
• 3 micro AKG D5
• 3 peu micro
CABLATGE
• 1 cable elèctric AC Base6 - 2m
• 1 cable elèctric AC Base6 - 5m
• 2 cable elèctric AC Base3 - 1,5m
• 3 cable allargador elèctric AC - 3m
• 5 cable elèctric AC IEC
• 1 cable senyal àudio jack-jack 5m Bal (senyal altaveus)
• 1 cable senyal àudio jack-jack - 10m Bal (senyal altaveus)
• 1 cable senyal àudio miniJack-2XLR3M – 3m (senyal bateria a caixetí)
• 1 cable senyal àudio miniJack-2JACK M – 3m (senyal bateria a consola local assaig)
• 3 cable senyal àudio JACK M-JACK H – 3m (allargadors senyal per a auriculars)
• 2 cable senyal àudio XLR3M-JACK Bal. 1,5m (senyal amplificador d’auriculars)
• 3 cable senyal àudio XLR3M -XLR3H – 5m (senyal micròfons)
EQUIPAMENT ESTUDI DE GRAVACIÓ
• 2 monitors USB ALESIS M1 ACTIVE 320
• 1 consola de mescles ALLEN HEATH ZED12FX
• 1 torre ordinador PC Primux Intel i3 3220
• 1 monitor LG 19EN33S 19"
• 1 teclat LOGITECH K 120 USB
• 1 ratolí LOGITECH Optical RX250 negre USB
CABLATGE ESTUDI DE GRAVACIÓ
• 1 cable elèctric AC Base6 - 2m
• 1 cable conex. 2RCA/2RCA - 1,5 m (consola a monitors)
• 3 cable elèctric AC IEC
• 1 màniga equip caixetí escenari 8CH 15 mt LK25
• 2 cable USB a USB quadrat (consola a ordinador)
• 1 programa gravació SONAR (CD)

