
SOCIETAT MUSICAL D’ALGEMESÍ 
 

Plaça Auditori Moreno Gans, 4 baix – 46680 ALGEMESÍ (València) CIF: G-46146759 
Telèfon: 96 248 25 26      e-mail: smalgemesi@fsmcv.org      web: www.smalgemesi.com 

 

Normatives i formularis disponibles en: www.smalgemesi.com/normatives 
 

Revisió: maig 2022 

 

NORMATIVA PER A LA CESSIÓ, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE 

L’INSTRUMENTAL DE LA SOCIETAT MUSICAL D’ALGEMESÍ 

1. Cessió de l'instrumental. 

• La Societat Musical facilitarà la cessió, en la mesura del possible, de 

l'instrumental necessari per a la formació dels futurs músics de la Banda 

Simfònica i l'Orquestra JMG. 

• Aquesta cessió de l'instrumental serà per un termini determinat. Els alumnes 

podran disposar de l'instrumental cedit fins dos anys després d'haver acabat el 

grau elemental. Amb el pagament d'un lloguer als instruments no primats a 

partir del 4rt any, en cas que la Junta Directiva així ho determinara. 

• Es formalitzarà un document que detalle les característiques de l'instrumental, 

així com les condicions de la cessió. Aquest document estarà firmat per ambdues 

parts. 

• Per a la utilització de l'instrumental de la Societat Musical fora de l'àmbit de la 

pròpia entitat, s'omplirà una fixa de petició (F03.PRÈSTEC INSTRUMENTAL). 

Aquesta deurà ser entregada, com a mínim, cinc dies abans de la data per a la 

qual se sol·licite, i deurà ser aprovada per l'encarregat d'instrumental també amb 

anterioritat a la utilització. 

• Tot l'instrumental cedit podrà ser reclamat per l'encarregat d'instrumental 

designat per la Junta Directiva en qualsevol moment o per qualsevol motiu que 

considere necessari. 

 

2. Manteniment de l'instrumental 

• És obligació de l'alumne i dels seus pares, en el cas de ser menors d'edat, 

mantenir l'instrumental en les millors condicions possibles, tant de conservació 

com de neteja. 

• Els professors de cada instrument seran els encarregats de revisar el bon ús i 

manteniment de l'instrumental cedit. 
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3. Reparacions de l'instrumental 

• S'estableixen dos tipus de reparacions instrumentals: 

a) Per manteniment: Aquelles relacionades amb la reparació i substitució 

d'elements fungibles de l'instrument. Aquestes, també es divideixen en 

dos tipus diferents: 

• Repàs: Ajustar l'instrument, canviar o reparar els elements 

més deteriorats. 

• General: Realitzar un canvi total dels elements fungibles, així 

com netejar i ajustar l'instrument. 

Les reparacions per manteniment seran a càrrec de la Societat Musical per a 

l'alumnat i músics amb instrumental cedit. 

b) Per trencament: Seran aquelles reparacions que s’hagen de dur a terme 

per un mal ús de l'instrument. Aquestes, seran a càrrec de l'usuari o dels 

seus pares en cas de ser menors d'edat. 

 

• Els músics de la Banda Simfònica amb instrument propi, podran adherir-se a les 

ajudes de manteniment de l'instrumental amb les següents condicions: 

o La Societat Musical es farà càrrec de la meitat de la factura, fins al màxim 

determinat a l'Annex l. 

o Tindre una participació en les activitats (assajos, concerts, actes de 

carrer, etc.) de la Societat Musical igual o superior al 50%. 

o No haver gaudit d'aquesta ajuda en els últims tres anys. 

o El manteniment es realitzarà en l'instrument utilitzat de forma habitual a 

les activitats de la Societat Musical. 

o Els instruments, abans i després del manteniment, seran supervisats pels 

encarregats que determine el delegat d'instrumental. Així, es 

determinarà el tipus de manteniment a fer, com també s'avaluarà el 

treball realitzat. No es pagarà cap manteniment que no haja estat 

autoritzat pels encarregats de la SMA. 
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Annex I 

El cost màxim assumit per la Societat Musical per a les reparacions per manteniment 

general segons instruments serà el següent (revisió 2021): 

Manteniment general Clarinet/ Requint 125,00 € 

Manteniment general Flauta 125,00 € 

Manteniment general Saxo Alt 180,00 € 

Manteniment general Saxo Tenor 200,00 € 

Manteniment general Oboè 150,00 € 

Manteniment general Fagot 225,00 € 

Manteniment general Trompeta 100,00 € 

Manteniment general Trompa 125,00 € 

Manteniment general Trombó 125,00 € 

Manteniment general Bombardí 125,00 € 

Manteniment general Tuba 150,00 € 

Canvi cordes Violoncel 75,00 € 

 

Exemples: 

• La reparació per manteniment d’un clarinet ha costat 200€: la societat musical 

paga la meitat de la factura (100€) i el músic paga la resta (100€). 

• La reparació per manteniment d’un clarinet ha costat 300€: la societat musical 

paga la meitat de la factura fins el màxim establert a l’Annex I (125€) i el músic 

paga la resta (175€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


