H) Teatre Municipal de l'Ateneu: Lloguers
Taxa cultural – Entitats sense ànim de lucre i escoles Taxa comercial – Empreses i
de primària, secundària i universitats
altres organismes amb ànim
de lucre
Funció
Funció
Funció a
Funció en
Dia de funció Dia de funció
primer ús
primer ús
partir del
festiu o vigília
laborable
en festiu o
any/laborable any/vigília primer ús/any a partir primer
vigília
o festiu
ús
A
B
C
D
E
F
Cost per dia
actuació (fins
7 hores)
Preu/hora per
assajos, i
muntatges en
festius i
vigílies
Preu/hora per
assajos, i
muntatges en
laboral

100 €

250 €

350 €

450 €

450 €

550 €

15,70 €

15,70 €

31,45 €

31,45 €

39,30 €

39,30 €

12.05 €

12.05 €

23,60 €

23,60 €

31,45 €

31,45 €

*Festiu inclou dissabtes, diumenges i dies festius inclosos en el calendari oficial
de festes. Per tant, el divendres es considera vigília de festiu.

Persona suplementària sala
Persona extra servei tècnic
Persona venda entrades
Suplement neteja
Canó multimèdia
Pujar i baixar platea

Laboral €/h
19.40 €
21.50 €
19.40 €
19.40 €
42.95 €
1.621,60 €

Festiu €/h
23.80 €
27.25 €
23.80 €
23.80 €
42,95 €
1.621,60 €

1- L'Ajuntament d’Igualada cobrarà una taxa bonificada a les entitats sense finalitat de
lucre i a les escoles públiques i concertades amb seu a la ciutat d'Igualada pel primer
ús/any del Teatre Municipal l'Ateneu. Si s'utilitza més d'un dia anualment s'aplicarà la
taxa normal corresponents a les entitats sense ànim de lucre.
Les escoles d’ensenyaments artístics privades (arts escèniques, música i dansa), amb
seu a la ciutat d’Igualada, atesa la seva naturalesa i vinculació amb la cultura
escènica de la ciutat, i pel seu caràcter afavoridor del talent creatiu i emergent,
s’aplicarà la taxa C per a dies laborables (a partir del primer ús i els consecutius) i la
taxa E (a partir del primer ús i els consecutius) per vigílies i festius per l’ús del teatre.
2.- El pagament de la taxa per ús del Teatre Municipal de l’Ateneu inclou el personal
mínim pel funcionament d’un acte: 1 persona d’atenció al públic i 2 persones als
serveis tècnics (so, llum i tramoia). Per la resta de personal que es requereixi caldrà
aplicar la taxa corresponent. A partir d’un ús superior a 7 hores en un mateix dia hi
haurà l’increment de taxa corresponent. S’aplicarà com a hora extraordinària el preu
hora assaig/muntatge establert.

3.- A partir d'una segona sol·licitud del teatre en el mateix decurs de l'any s'establirà la
taxa no bonificada de lloguer. Queden exemptes d’aquest preus les programacions
estables (de Xarxa, Cineclub i Músiques de butxaca) així com també els usos de
l’entitat Ateneu, que per conveni fa ús lliure del teatre, com també, tots aquells actes
especials que es determinin per mitjà d’un informe tècnic amb el vistiplau del regidor
de cultura.

