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PREUS PÚBLICS DE LLOGUER D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS

1.-  A EMPRESES AMB ÀNIM DE LUCRE I PARTITS POLÍTICS
1.1. PER A PORTAR A TERME UN ACTE
SALA D’ACTES    700 €/dia + PERSONAL
SALÓ DE DESCANS     300 €/dia + PERSONAL

1.2. PER A PORTAR A TERME UNA ACTIVITAT D’ARTS ESCÈNIQUES O MUSICALS

SALA D’ACTES     300 €/dia + PERSONAL

SALÓ DE DESCANS     100 €/dia + PERSONAL

2.- A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
2.1. ENTITATS LOCALS PER A PORTAR A TERME UN ACTE
SALA D’ACTES           100 € / dia  + PERSONAL
SALÓ DE DESCANS    60 € / dia    + PERSONAL

1.2. PER A PORTAR A TERME UNA ACTIVITAT D’ARTS ESCÈNIQUES O MUSICALS
SALA D’ACTES    0 €/dia + PERSONAL EXTERN
SALÓ DE DESCANS     0 €/dia + PERSONAL EXTERN
LA CARBONERA    0 €/dia + PERSONAL EXTERN A PARTIR DE 12H D’ÚS.

2.3..- A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE FORÀNIES
SALA D’ACTES    300 € /dia + PERSONAL
SALÓ DE DESCANS    100 € /dia + PERSONAL

3.- MATERIAL 

El material de què disposa el TPO està inclòs en el preu de lloguer, però cal que el manipuli el personal del 
Teatre. Qualsevol element que no estigui a la fitxa tècnica dels seus espais (veure fitxa tècnica del TPO a l’an-
nex 2 i de la Sala La Carbonera a l’annex 3) l’ha d’aportar el sol.licitant amb el vist i plau del director tècnic del 
TPO.

En finalitzar l’activitat, el material tècnic o escenogràfic aportat s’haurà de retirar necessàriament el mateix 
dia de l’ús de l’espai. En cas contrari, cada dia d’ocupació de l’espai amb material tècnic o de qualsevol altre 
mena serà entès com una extensió de l’ús inicialment autoritzat, i es facturarà d’acord amb les tarifes d’aplica-
ció del sol·licitant.

PIANO: Afinació prèvia opcional. Afinació posterior obligatòria. L’afinador sempre serà el designat pel Teatre 
Principal d’Olot.

4.- PERSONAL

El Teatre Principal valorarà les necessitats tècniques i altres elements vinculats a la preparació i realització de 
l’activitat i decidirà quin tipus i quantitat de personal és necessari. Aquest personal també pot ser requerit pel 
contractant.

Caldrà abonar directament les despeses de personal extern a part del preu de lloguer de l’espai i dels costos 
del personal propi a l’empresa que presta aquest servei.
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PERSONAL TÈCNIC    25 €/hora + IVA
CAP DE SALA /segons preu empresa 18,25€/hora més IVA*
PERSONAL D’ATENCIÓ AL PÚBLIC segons preu empresa (14,10€/hora més IVA*
RESPONSABLE SALA i TAQUILLA   25 €/hora + IVA
TRAMOIA, CÀRREGA I DESCÀRREGA  segons preu empresa  (18,25€/hora + IVA i 14,10€/hora més IVA*
(*) aquestes quantitats seran facturades directament per l’ empresa responsable de la prestació del servei.

5.- SERVEI DE GESTIÓ DE VENTA D’ENTRADES

D’acord amb el preu públic aprovat per la Junta de Govern de l’IMCO de 9 de desembre de 2015, el cost 
d’utilització del sistema de venta d’entrades serà de 0,65 euros (Iva no inclòs) per euros per entrada gestiona-
da.

6.- NETEJA

La neteja habitual està inclosa en el preu del lloguer. Qualsevol neteja extra s’haurà d’abonar directament a 
l’empresa responsable de la prestació del servei.

Si es fa vernissatge hi haurà un cost mínim addicional en concepte de neteja extra per valor de 100 €, que 
serà carregat al sol·licitant en el moment de facturar el preu del lloguer de l’espai. Només és possible fer ver-
nissatges al Foyer del Teatre o al Saló de Descans. En tots els casos,  però haurà de ser càtering fred.

La neteja de La Carbonera com a centre d’esdeveniments singulars anirà a càrrec de l’entitat, de manera que 
es lliurarà neta i s’haurà de retornar en les mateixes condicions. En cas contrari, es facturarà un cost de 100€ 
diaris. 

7.- IVA

Tots els preus es cobraran mitjançant la factura corresponent, la qual cosa vol dir que s’hi afegirà el 21% en 
concepte d’IVA.

8.- ALTRES

Qualsevol modalitat no prevista en aquest document o exempcions al que s’hi exposa són facultat de la Junta 
de Govern de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.

Aquests preus han estat aprovats en la junta de govern de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot el 13 de 
març del 2013 i de 9 de desembre de 2015.

 


