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Preu públics 2022
Teatre Auditori de Granollers

1.1. Quadre de preus de lloguer de les
instal·lacions per cessions temporals
Els preus de lloguer de les instal·lacions per a cessions temporals del Teatre Auditori de Granollers es
regulen i es fixen de la següent manera:
- Jornada completa: màxim de 12 hores incloent la coordinació, el muntatge, el desenvolupament de l’acte
i el desmuntatge.
-Mitja jornada: màxim de 6 hores incloent la coordinació, el muntatge, el desenvolupament de l’acte i el
desmuntatge.
Equipament

TAG

Llevant Teatre

Espai

Tarifa de preus

Sala Gran

2.250,00 €

Sala Petita

800,00 €

Sala Oberta

550,00 €

Sala d’Assaig

300,00 €

Vestíbuls

550,00 €

Aula Taller

200,00 €

Sala Llevant

200,00 €

En virtut de la personalitat jurídica i dels acords en el contracte d’adscripció del Teatre Auditori de
Granollers a la societat municipal Granollers Escena, S.L. del 22 de Desembre de 2015, l’obligació o
exempció de pagament del lloguer de la instal·lació queda de la manera següent:
Personalitat jurídica
Empreses privades i persones físiques

OBLIGADA

Institucions, Fundacions i organitzacions
públiques, Administracions en general, i
entitats del tercer sector locals

OBLIGADA

Institucions, Fundacions i organitzacions
públiques, Administracions en general, i
entitats del tercer sector no locals

OBLIGADA

Ajuntament de Granollers i ens municipals

EXEMPT

Les entitats del tercer sector sense finalitat de lucre locals i comarcals l’activitat de les quals està vinculada
amb les arts escèniques i la música estan exemptes del cost de cessió dels espais següents: Llevant
Teatre, Sala d’assaig, Aula taller.
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Quadre de descomptes per personalitat jurídica i tipologia d’actes al Teatre
Auditori de Granollers i Llevant Teatre
En els casos de pagament obligat els PVP es poden veure beneficiats per una política de descomptes de
fins el 40% que tindrà en compte tant la personalitat jurídica, com l’objecte social i la finalitat cultural, social o
benèfica de l’acte i la seva durada.

Actes en general amb caràcter
lucratiu o promocional

Acte benèfic o solidari

Empreses privades, persones
físiques i fundacions privades
locals

-

30%

Empreses privades , persones
físiques i fundacions privades
no locals

-

20%

Empreses privades culturals
i educatives de caràcter
general locals

25%

30%

Empreses privades de
formació artística locals

40%

40%

Empreses privades de
formació artística comarcals

30%

30%

Institucions, Fundacions i
organitzacions públiques,
Administracions en general,
i entitats del tercer sector
locals

40%

40%

Institucions, Fundacions i
organitzacions públiques,
Administracions en general,
i entitats del tercer sector no
locals

10%

20%

Personalitat jurídica

En el supòsit de lloguers de les instal·lacions per cessions temporals de més d’un dia o de clients amb més
d’una sol·licitud anual es podrà aplicar un descompte màxim del 20%.
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1.2. Quadre de preus de serveis amb
personal
Tarifa de preus (*)
Coordinador d’activitat

25,00 €

Servei tècnic (llum, so, maquinària)

33,00 €

Auxiliars tècnics (llum, so, maquinària)

25,00 €

Especialistes descàrrega i càrrega

20,00 €

Cap de sala

25,00 €

Servei d'acollida

20,00 €

Servei de taquilles

21,00 €

Servei de recepció

20,00 €

Servei de neteja

18,00 €

(*) TARIFA DE PREUS: El preu de la tarifa és per persona i hora treballada i s’aplicarà d’acord amb el
número d’hores d’ocupació de l’espai per a la realització de l’activitat.
El número d’hores mínimes a facturar dels serveis tècnics serà de quatre hores, independentment que la
durada de l’activitat amb el seu muntatge i desmuntatge hagi sigut inferior. Amb la resta de serveis el mínim
de facturació de personal serà de tres hores. Igualment es tindrà en compte el número de personal mínim
obligatori vigent que es detalla en la següent taula, per garantir la organització òptima, el funcionament de
les activitats i les normatives de seguretat i emergència en el Teatre Auditori de Granollers.
Pel que fa a l’espai Llevant Teatre, situat al carrer ponent 58-60, el personal mínim obligatori segons
aforament requerit una hora abans i fins a la finalització de l’acte es de: 1 Tècnic + 1 persona de Taquilles.
Personal mínim obligatori segons aforament requerit una hora abans i fins a la finalització de l’acte al Teatre
Auditori de Granollers:
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Personal mínim obligatori segons aforament requerit una hora abans i fins a la
finalització de l’acte al Teatre Auditori de Granollers

Identificació
del servei
Servei tècnic
Ass. tècnica
S. d’Acollida
S. de
Recepció
S. de Taquilles
S. de Neteja

Sala Gran Sala Gran Sala
100%
50%
Petita
100%

Sala
Petita
50%

Sala
Oberta

Vestíbul

2
Opcional
6+1
1

2
Opcional
3+1
1

2
Opcional
2+1
1

2
Opcional
1+1
1

1
Opcional
1+1
1

Opcional
Opcional
1
1

Aula
Tallers
i Sala
d'Assaig
Opcional
Opcional
Opcional
1

Opcional
Extra

Opcional
Extra

Opcional
Extra

Opcional
Extra

Opcional
Extra

Opcional
Extra

Opcional
Extra

En el supòsit de superar el temps d’ocupació d’una cessió temporal de l’espai amb un màxim de tres hores
per al desenvolupament de l’acte i un màxim de 6 hores incloent desmuntatge el preu hora dels serveis
extres es facturarà al doble del preu normal. En el cas de superar aquests màxim s’aplicarà un lloguer de
mitja jornada o jornada complerta segons el cas.

1.3. Quadre de preus de serveis fixes per
usos d’espais i venda d’entrades
Els serveis fixes de cessió d’espais són d’aplicació en els casos d’exempció de lloguer i corresponen
als consums de neteja, subministrament i altres despeses consumibles durant una activitat i no estan
contemplades en el pressupost de Granollers Escena, S.L. ja que el seu finançament provés de l’import del
lloguer de la cessió.
En les cessions sol·licitades per l’Ajuntament de Granollers i els ens municipals de la SALA GRAN i la SALA
OBERTA del Teatre Auditori de Granollers s’aplicarà un cost fix de 60,00 € i 40,00 € hora respectivament.
En les cessions sol·licitades per entitats locals i comarcals amb finalitats artístiques a LLEVANT TEATRE
s’aplicarà un cost fix de 30,00 € pel servei de venda d’entrades i 60,00 € pel servei de coordinació i gestió
d’activitats. Els preus s’aplicaran per activitat.
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1.4. Quadre de comissions per gestió
de serveis
Concepte

Tarifa per percentatges

ENCOMANA DE GESTIÓ de l'Ajuntament de
Granollers o organismes municipals per l’ús
d'espais i/o serveis de Granollers Escena SL

4,00%

LLOGUER DE MATERIAL per activitats al
Teatre Auditori o Llevant Teatre necessaris per la
producció d'esdeveniments i que no formen part
de l'inventari de material del TAG

10,00%

LLOGUER DE MATERIAL per activitats fora del
Teatre Auditori o Llevant Teatre necessaris per la
producció d'esdeveniments i que no formen part
de l'inventari de material del TAG

10,00%

SERVEIS PRESTAT PER TERCERS per
activitats al Teatre Auditori, Llevant Teatre o en
espais o en d'altres espais de la Ciutat, necessaris
per la producció d'esdeveniments

5,00%

VENDA D'ENTRADES A LA WEB per activitats
realitzades al Teatre Auditori, Llevant Teatre
o en d'altres espais de la ciutat. S'aplicarà el
percentatge establert a la recaptació total de la
venda per internet

3,00%

VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES DEL
TEATRE AUDITORI per activitats realitzades al
Teatre Auditori, Llevant Teatre o en d'altres espais
de la ciutat. S’aplicarà el percentatge establert a
la recaptació total de la venda a les taquilles del
Teatre Auditori

5,00%
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1.5. Quadre de preus per visites guiades
al teatre auditori
Concepte

Tarifa de preus (*)

Visita guiada al Teatre Auditori de Granollers
que inclou l'espectacle MÉS ENLLÀ DELS
MIRALLS amb grups mínims de 25 persones
(IVA inclòs)

4,00 €

Visita guiada al Teatre Auditori de Granollers
per a adolescents i adults amb grups mínims
de 10 persones

0,00 €

(*) TARIFA DE PREUS: El preu de la tarifa s’aplicarà per persona, queda exclòs del pagament el
professorat responsable del grup.
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1.6. Preus de serveis publicitaris
El Teatre Auditori disposa de diferents productes de martxandatge per comercialitzar que es posen a la
venda en el marc de les forquilles de preus següents:
Identificació del servei

2022-23

Anunci a pàgina interior en el llibret Escena
GrAn
S’edita 2 cops l’any, amb una vigència de 4 mesos.
Dina5 a color

600,00€

Anunci de contraportada en el llibret Escena
GrAn
S’edita 2 cops l’any, amb una vigència de 4 mesos.
Dina5 a color.

900,00€

Anunci en el programa de mà d’un espectacle
Mides: 13 cm d’ample x 5 cm d’alt, en blanc i negre

250,00€

Anunci a l’entrada print-at-home
Mides: 500 píxels d’ample x 180 píxels d’alt

150,00€

Projecció d’un espot de 20” a les pantalles del
vestíbul cada tarda de 17 a 20 hores i 3 hores els
dies d’espectacles (garantim mínim 25 passis a la
setmana, 100 passis al mes).

200,00€

Projecció d’un espot de 20” a la sala gran
abans de l’espectacle
Anunci compartit a VOTV
Emissió setmanal 8 cops al dia, amb un total de 56
passis a la setmana
Presència d’un plotter o cartell de mides
70 x 100 al vestíbul del teatre o al passadís
d’entrada a la sala gran – 4 mesos a l’any
Campanya de Banderoles 150 banderoles
distribuïdes entre Granollers i Canovelles
amb publicitat compartida entre l’anunciant i
GESL. 1 mes.

300€
130€/setmanals

400,00€

3.000,00€

En tots els casos, l’anunci o espot s’ha de donar enllestit per ser publicat. En cas d’haver fer nosaltres
l’anunci per ser imprès té un cost de 120 € i la producció d’un espot té un cost de 300 €. Descompte per
contractar anuncis durant 3 mesos o més, i per contractar 3 projeccions o més, en el cas d’anuncis d’un sol
dia: 20 % de descompte.
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2. Participació al projecte Escena grAn
i de les tarifes del servei de venda i
control d’accessos
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2.1. Cànon de participació en el projecte
Escena grAn
Escena grAn és un projecte que impulsa el Teatre Auditori de Granollers i que coordina i unifica en una
única cartellera les programacions artístiques de diferents equipaments escènics i musicals: el Teatre
Auditori de Granollers, Llevant Teatre, la Roda d’espectacles Infantils, Teatre Auditori Can Palots, Roca
Umbert Fàbrica de les Arts i Sala concerts Nau B1. Escena Gran té com a principal objectiu la gestió de la
venda d’entrades online a través del software de koobin i la promoció a través de la pàgina web conjunta
www.escenagran.cat . La gestió de la venda d’entrades implica la centralització de les dades de clients i el
posterior tractament per a desenvolupar estratègies conjuntes de promoció i màrqueting directe.
Tipologia d’organització

Tarifa projecte Escena grAn

Organitzacions que no pertanyen a l’Ajuntament
de Granollers, ni són entitats en col·laboració amb
l’Ajuntament de Granollers o Granollers Escena,
S.L.

12.000€

Organitzacions que pertanyen a l’Ajuntament de
Granollers, i són entitats en col·laboració amb
l’Ajuntament de Granollers o Granollers Escena,
S.L.

1.000€

En tots els casos, l’anunci o espot s’ha de donar enllestit per ser publicat. En cas d’haver fer nosaltres
l’anunci per ser imprès té un cost de 120 € i la producció d’un espot té un cost de 300 €. Descompte per
contractar anuncis durant 3 mesos o més, i per contractar 3 projeccions o més, en el cas d’anuncis d’un sol
dia: 20 % de descompte.
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2.2. Tarifes del servei de venda i control
d’accessos dins del projecte Escena grAn
En els casos de pagament obligat els PVP es poden veure beneficiats per una política de descomptes de
fins el 40% que tindrà en compte tant la personalitat jurídica, com l’objecte social i la finalitat cultural, social o
benèfica de l’acte i la seva durada.
Activitats de programació
dins la cartellera escènica
Escena grAn

Concepte

Alta espai

Comissió per la venda
d’entrades

Cost del paper
Servei de taquilles
(configuració del sistema de
vendes)
Servei de taquilles (venda al
públic)
Servei de control d’accés

AFORAMENT SENSE
NUMERAR
Alta de nou espai

150,00 €

AFORAMENT NUMERAT FINS
A 350 LOCALITATS

200,00 €

AFORAMENT NUMERAT MÉS
DE 350 LOCALITAT

300,00 €

Per la venda d'entrades
d'activitats a la web d'Escena
grAn

2,00%

Per la venda d'entrades
d'activitats a les Taquilles del
Teatre Auditori

3,00%

Per la venda d'entrades
d'activitats a les Taquilles dels
espais on té lloc l'esdeveniment

3,00%

Cost del paper d'entrada per a
cada 1.000 entrades emeses
Preu hora del personal del
servei de gestió del sistema de
venda d'entrades per la seva
configuració
Preu hora del personal del
servei de venda d'entrades a les
taquilles al públic
Preu hora del personal de control
d'accés

0,00 €
0,00 €

21,00 €

20,00 €
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3. Tarifes del servei de venda i control
d’accessos
La prestació del servei de venda d’entrades a través de la plataforma de Granollers Escena, S.L. per a
espectacles organitzats per tercers amb NIF propi es facturarà d’acord amb la següent tarifa de preus en
els dos casos següents:

Preu públics 2022
Teatre Auditori de Granollers

3.1. Quadre de tarifa plana per ús de la
plataforma de venda per entrades de més
de 8 euros:
En els casos de pagament obligat els PVP es poden veure beneficiats per una política de descomptes de
fins el 40% que tindrà en compte tant la personalitat jurídica, com l’objecte social i la finalitat cultural, social o
benèfica de l’acte i la seva durada.
Activitats de programació
dins la cartellera escènica
Escena grAn

Concepte

Alta espai

Comissió per la venda
d’entrades

Cost del paper
Servei de taquilles
(configuració del sistema de
vendes)
Servei de taquilles (venda al
públic)
Servei de control d’accés

AFORAMENT SENSE
NUMERAR
Alta de nou espai

150,00 €

AFORAMENT NUMERAT FINS
A 350 LOCALITATS

200,00 €

AFORAMENT NUMERAT MÉS
DE 350 LOCALITAT

300,00 €

Per la venda d'entrades
d'activitats a la web d'Escena
grAn

2,00%

Per la venda d'entrades
d'activitats a les Taquilles del
Teatre Auditori

3,00%

Per la venda d'entrades
d'activitats a les Taquilles dels
espais on té lloc l'esdeveniment

3,00%

Cost del paper d'entrada per a
cada 1.000 entrades emeses
Preu hora del personal del
servei de gestió del sistema de
venda d'entrades per la seva
configuració
Preu hora del personal del
servei de venda d'entrades a les
taquilles al públic
Preu hora del personal de control
d'accés

0,00 €
0,00 €

21,00 €

20,00 €

*Segons pressupost personalitzat, estudiant la tipologia d’espai i el número de butaques.
En el cas que el preu de les entrades sigui inferior a 8 € o l’esdeveniment sigui gratuït s’aplica la següent
tarifa fixa, segons el número d’entrades emeses:
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3.2. Quadre de tarifa plana per ús de la
plataforma de venda per entrades de
menys de 8 euros:
Activitats de programació
dins la cartellera escènica
Escena grAn

Concepte

Alta espai

Cost del paper
Servei de taquilles
(configuració del sistema de
vendes)
Servei de taquilles (venda al
públic)
Servei de control d’accés
Tarifa plana per entrades
amb preu inferior a 8€ PVP

AFORAMENT SENSE
NUMERAR
Alta de nou espai

150,00 €

AFORAMENT NUMERAT FINS
A 350 LOCALITATS

200,00 €

AFORAMENT NUMERAT MÉS
DE 350 LOCALITAT

*

Cost del paper d'entrada per a
cada 1.000 entrades emeses
Preu hora del personal del
servei de gestió del sistema de
venda d’entrades per la seva
configuració
Preu hora del personal del
servei de venda d’entrades a les
taquilles al públic
Preu hora del personal de control
d'accés
Aforament de fins a 200
localitats
Aforament de 200 fins a 700
localitats
Més de 1000 localitats

5,00 €
21,00 €

21,00 €

20,00 €
50,00€
100,00 €
150,00 €

*Segons pressupost personalitzat, estudiant la tipologia d’espai i el número de butaques.
L’ús del sistema de gestió de l’aforament és obligat per a qualsevol acte que tingui lloc en les instal·lacions
que gestiona Granollers Escena, S.L. En el supòsit que el percentatge de comissió per a la venda
d’entrades no superi els 150 € per a la Sala Gran, els 50 € per a la Sala Petita o els 25 € per a la Sala Oberta,
Granollers Escena S.L. aplicarà aquest import mínim en cada cas.
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4. Tarifes dels productes de marxandatge

El Teatre Auditori disposa de diferents productes de merchandising per comercialitzar que es posen a la
venda en el marc de les següents forquilles de preus.
Comissió per CD

1,00 €

CD de l’OCGr

12,00 €

Contes

10,00 €

Fundes de Tablets

10,00 €

Bossa plegable

3,00 €

Samarreta

10,00 €

Xapes

2,00 €

Bosses de cotó i bosses bandoleres

5-10 €

Samarreta Patinuates

10-15 €

Tots els preus: 21% d’IVA no inclòs

Granollers, 16 de desembre 2021

www.teatre
auditoride
granollers.cat
Twitter: @TAGranollers / Facebook: @teatreauditori / Instagram: @teatreauditoridegranollers

