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ESPECIFICACIÓ D’ESPAIS

TEATRE PER REPRESENTACIONS I ASSAJOS
· Capacitat per 1.700 persones (34 espais per cadira de rodes).
· Ascensor d’accés per minusvàlids.
· Serveis adaptats.
· Servei de Cafeteria.
· Espai de taquilles adaptat per la venda d’entrades.
· Sala amb dues platees separades, amb accessos diferenciats, de forma
semicircular amb una obertura de 42º.
· Amplada màxima: 46 m.
· Amplada mínima: 24 m. (línia de boca).
· Fons: 34 m. (de boca a fons de platea).
· Wifi en tota la sala.

SALA POLIVALENT D’ACTORS
· Sala de 57 m2.
· Possibilitat de cadires.
· Endolls (8 unitats).
· Accés i serveis no adaptats per minusvàlids.
· Capacitat per 60 persones.
Es tracta d’un espai adient per realitzar reunions o activitats de qualsevol indole,
donat que te els serveis al costat mateix.
La sala està ubicada amb accés per la baixada del Passeig Jaume Balmes, 2
que està entre La Veu de la Segarra i el Col·legi Jaume Balmes.
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SALA D’EXPOSICIONS
· Sala de 105 m2.
· Endolls (6 unitats).
· Il·luminació directa i semi directa.
· Ascensor d’accés per minusvàlids.
· Serveis adaptats.
· Servei de Cafeteria.
· Wifi en tota la sala.

SALA D’ACTES
· Sala de 51 m2.
· Endolls (11 unitats).
· Parets blanques per a projeccions.
· Possibilitat de cadires.
· Accés directe per minusvàlids.
· Possibilitat de serveis adaptats.
· Capacitat per 50 persones.
· Wifi en tota la sala.
Es tracta d’un espai adient per realitzar qualsevol activitat que disposa d’accés
directe des del carrer.
La sala està ubicada directament al Passeig Jaume Balmes, 2, això li dona un
espai d’accés a la ciutat a nivell comercial.
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PREUS DE LLOGUER D’ESPAIS

TEATRE PER REPRESENTACIONS I ASSAJOS

Lloguer:
· Representacions (dia): 850 €
· Assajos sense calefacció (mig dia / 4 hores): 30 €

Preus variables fixes només per representacions:
· Servei de neteja: 125 €
· Responsable Sala (sessió de 2 hores d’espectacle): 25 €/sessió.
· Responsable Escenari (sessió de 2 hores d’espectacle): 50 €/sessió.
· Responsable Tècnic: 12 €/hora.
· Despesa energètica (electricitat): 0,60 €/Kw/consumit.
· Calefacció “quan sigui necessària” (gasoil): 450 €.

Preus variables a petició:
· Tècnic so: 12 €/hora/persona.
· Personal càrrega i descarrega, maquinista o tramoia: 12 €/hora/persona.
· Porter (sessió de 2 hores d’espectacle): 26 €/sessió/persona.
· Acomodador (sessió de 2 hores d’espectacle): 26 €/sessió/persona.

* Tots els preus són sense IVA.
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SALA POLIVALENT D’ACTORS

Lloguer:
· Un dia: 30 €

Taxes variables:
· Servei de neteja: 15 €
· Calefacció “només en temporada d’hivern” (estufa elèctrica): 50 €
· Lloguer cadires: 0,50 €/unitat.

* Tots els preus són sense IVA.

SALA D’EXPOSICIONS

Lloguer:
· Un dia: 40 €

Taxes variables:
· Responsable de control (mínim 1 per hores d’obertura la públic): 12 €/hora.
· Servei de neteja: 15 €
· Despesa energètica (electricitat): 0,60 €/Kw/consumit.
· Calefacció “només quan sigui necessari” (gasoil) 60€/hora, mínim: 200 €.

* Tots els preus són sense IVA.
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SALA D’ACTES

Lloguer:
· Un dia: 50 €

Taxes variables:
· Responsable de control (mínim 1 per hores d’obertura la públic): 12 €/hora.
· Servei de neteja: 15 €
· Estufa de gas butà: 10 €.
· Lloguer cadires: 0,50 €/unitat.

* Tots els preus són sense IVA.

GLOSA DE TELÈFONS:
· Lloguer d’espais i contractació (Xavier Cañabate): 609 43 92 24
· Especificacions tècniques (Miguel Garcia): 644 44 54 22
· Obertura de l’equipament (Pere Cañabate): 636 37 83 51
· Facturació (Lluís Segura): 608 78 10 12
· EMAIL general de contacte: president@lapassiodecervera.com

7/7

