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NORMATIVA DELS BUCS D’ASSAIG DEL CENTRE CULTURAL ALBAREDA 

 

Els bucs d’assaig i el seu equipament tècnic són un servei que el Centre Cultural Albareda posa a disposició 

dels grups, entitats, col·lectius, artistes i ciutadans. 

 

Horari 

De dilluns a divendres de 9.15 a 13.45 h i de 16.15 a 21.45 h 

Dissabtes de 16.15 a 21.45 h 

Podeu reservar un horari fix setmanal. Les reserves en horaris fixes són revisables trimestralment. 

 

Sales i material 

Hi ha 3 bucs d’assaig equipats amb: equip de veus i taula Yamaha de 4 canals amb 2 canals de línia 

(Stagepass500), 2 micròfons, 2 amplificadors de guitarra Fender, 1 amplificador de baix Fender i bateria 

Pearl Forum (caixa, 2 toms, hi-hat, ride i crash). 

Si necessiteu micròfons addicionals informeu-ne quan feu la reserva. 

Dues sales són de 17 m2 i una de 20. 

 

Hi ha 4 bucs d’assaig sense equip de so de 23, 30, 33 i 34 m2. 

Hi ha aire condicionat i calefacció a cada sala. 

 

Preus 

 Buc amb 

equip de so 

Buc sense 

equip de so 

1 hora 5,45 € 3,27 € 

10 hores 42,35 € 24,20 € 

Empreses 12,10 € / h 6,05 € / h 

 

Preus amb l’IVA inclòs. 

 

Les entitats i associacions amb domicili social al Poble-sec estan exemptes del pagament de les tarifes. 

Els preus públics han estat aprovats per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona i publicats al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 27 de desembre de 2013. 

 

Reserva i funcionament dels bucs d’assaig 

Cal fer arribar la Sol·licitud de buc d’assaig al correu ccalbareda@ccalbareda.cat o personalment al servei 

d’informació del centre. 

Trobareu el full de sol·licitud a http://ccivics.bcn.cat/albareda a l'apartat Bucs d'assaig / Sol·licitud. 

Preferentment envieu-lo per correu electrònic indicant el dia i l’hora d’inici i final de l’assaig que sol·liciteu i 

us direm la disponibilitat de sales. 
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Cal abonar l’import abans de començar a utilitzar els bucs. Es pot fer en efectiu o targeta. 

Abans d’accedir als bucs d’assaig us donarem una caixa amb material de so (2 micròfons, els cables canon 

corresponents i allargadors de corrent) que cal muntar i desmuntar quan s’acaba. Tingueu en compte que 

l’horari que reserveu inclou el temps de muntatge i desmuntatge. 

Cal que la persona responsable signi el full d’arribada en rebre aquest material i també en tornar-lo conforme 

hi és tot. 

Si heu reservat un buc i per algun motiu no podeu venir és necessari que ens aviseu de l’anul·lació amb el 

màxim d’antelació possible.  

 

Responsabilitat dels usuaris 

- No es pot menjar, beure o fumar als bucs d’assaig. 

- Tanqueu bé la porta per mantenir la insonorització. 

- Si falta material o us el trobeu deteriorat informeu-ne als responsables del centre.  

- Respecteu l’horari previst. 

- No es podran fer activitats remunerades als bucs d’assaig. 

- Cal que comuniqueu l’anul·lació d’una reserva. El fet de no comunicar-ho de manera reiterada (3 

cops), suposarà la no cessió de més espais al Centre. 

 

- No es permetrà l’ocupació de l’espai per part d’un grup o entitat diferent a la que consta en el full de 

sol·licitud, així com tampoc es permetrà una activitat diferent a la musical.  

- El centre es reserva el dret de demanar informació ampliada sobre l’entitat, grup, empresa o sobre 

l’activitat per a la qual es sol·licita el buc.  

- La cessió d’espais a una entitat, tot i que tingui caràcter periòdic, no suposarà en cap cas la possibilitat 

d’establir la seu social al centre. 

- Els bucs d’assaig són un espai compartit i per tant cal actuar amb el màxim respecte cap als altres 

usuaris, el material i les instal·lacions. El sol·licitant assumeix la responsabilitat dels actes i els danys 

que les seves activitats puguin ocasionar a les instal·lacions, als objectes o al mobiliari. 

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades 

formen part d'un fitxer responsabilitat de Calaix de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les 

seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió 

de la relació. L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat Espanyola de Protecció 

de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l’adreça electrònica 

calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c. Diputació 185, pral. 1a. Donarem resposta 

a qualsevol petició. 

L’encarregat del tractament és Calaix de Cultura S.L. i el Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. 

(www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és calaixdecultura@calaixdecultura.cat 


