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Cessió d’espais
Normes per a la utilització del Teatre la Massa
La utilització del Teatre la Massa com a centre de producció cultural implica que les
entitats locals que realitzin activitats regulars, els grups teatrals, musicals, culturals,
les persones físiques en representació particular, les iniciatives esporàdiques, les
escoles, associacions... han d’utilitzar els diferents espais del Teatre per tal de
preparar, assajar o representar els seus muntatges i activitats.
Aquesta normativa, doncs, pretén definir i regular les dependències del Teatre
respecte tots aquests grups per tal d’aconseguir un aprofitament òptim de les
instal·lacions i marcar un seguit de normes compatibles a les diferents entitats i als
diferents grups i formacions.

Normes generals
El funcionament dels espais del Teatre la Massa està reglamentat per les normes
que segueixen
1. Actes amb prioritat
Seran considerats actes amb prioritat els que surten directament del
Consorci del Teatre la Massa, els organitzats per la entitat que forma part
del Consorci, els organitzats en conveni entre les entitats i el Consorci del
Teatre la Massa, i finalment, els considerats d’interès cultural.
Qualsevol qüestió particular que no estigui contemplada al reglament es
resoldrà als òrgans de decisió del Consorci del Teatre la Massa
2. Formalització de sol·licituds
Per tal de poder utilitzar aquest equipament s’haurà de sol·licitar sempre per
escrit al Consorci del Teatre la Massa amb un mínim de 90 dies d’antelació
a l’activitat prevista, especificant el dia, l’horari previst d’inici i finalització de
l’activitat, les dades de l’acte, la seva descripció i el material demanat amb
detall. El Consorci del Teatre la Massa donarà l’autorització corresponent
un cop analitzada la sol·licitud.
3. Taxes
L’usuari haurà d’abonar als serveis administratius del Consorci del Teatre la
Massa l’import del lloguer establert d’acord amb les tarifes vigents, mínim
una setmana abans del desenvolupament del acte.

-1-

Plaça del Teatre, 3 Tel. 93 750 90 90 – http://www.teatrelamassa.cat info@teatrelamassa.cat

4. Temporalització
Les autoritzacions es consideraran amb l’exclusiva finalitat de realitzar
l’activitat per la qual s’atorguin i expiraran quan acompleixi el termini
establert, sense necessitat de previ requeriment.
Els usuaris no podran introduir variacions en l’horari autoritzat, i en cas de
ser necessari, hauran de ser comunicades als responsables amb un mínim
de 48 hores d’anticipació i per escrit, i aquests decidiran la conveniència o
no del canvi.
El Consorci del Teatre la Massa té en tot moment, la facultat d’anulació del
permís d’utilització.
5. Mobles i immobles
L’usuari es compromet a no deteriorar ni malmetre les instal·lacions ni els
béns mobles, essent responsable dels danys i perjudicis ocasionats, i de les
despeses que origini.
6. Material tècnic
Tot el material tècnic del Teatre la Massa (il·luminació general i
espectacular, so, imatge, maquinària i d’altres) serà manipulat sempre pels
tècnics del Teatre La Massa i aquests decidiran la conveniència
l'autorització d’intervenció altres persones, a càrrec de l’usuari.
7. Drets d’autor
L’usuari es farà càrrec dels drets d’autor que s’esdevinguin de la seva
representació. Per això caldrà abonar la quantitat estipulada per l’entitat que
en el seu moment tingui delegada la representació de l’autor ( SGAE o
d’altres ).
8. Publicitat
En els casos en que el Consorci del Teatre la Massa col·labori amb una
entitat, grup... , aquests faran constar en la seva publicitat l’anagrama del
Consorci del Teatre la Massa com a col·laborador. El Consorci del Teatre la
Massa es reserva el dret a revisar els esborranys de programació i/o cartells
dels actes de les entitats, grups... que programin sota aquesta condició al
Teatre la Massa.
9. Condicions especials
L’usuari es compromet a no alterar l’ordre, guardar el degut respecte a les
persones i a les coses i fer cas de les advertències i condicions quan a
sorolls i altres disposicions que el personal del Teatre la Massa adverteixi
en cada cas, respectant les decisions d’aquests, els quals podran decidir en
tot moment les les pautes de comportament a seguir.
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10. Garanties, avals i assegurances
El Consorci del Teatre la Massa podrà fixar una garantia (en metàl·lic ), en
qualsevol de les formes admeses per a l’administració local, a més de la
possibilitat de condicionar el lloguer a la contractació d’una assegurança, per
tal de garantir la correcta utilització i conservació del local. En qualsevol cas,
si no ha estat necessària la seva utilització o es demostra fer-se’n càrrec de
la despesa de la corresponent assegurança contractada per l’usuari,
aquesta es retornarà una vegada feta la liquidació del lloguer.

Normes d'us del teatre
L’usuari es farà responsable de complir les normes següents:
1. No es pot fumar en tot el teatre.
2. A la sala no s’hi pot entrar menjar ni begudes o altres objectes que puguin
deteriorar el mobiliari, la decoració o que impedeixin o dificultin la comoditat
dels altres usuaris.
3. El responsable de cada espectacle haurà d’avisar al responsable de sala del
començament de l’acte 30 minuts abans d’aixecar el teló, procurant la
màxima puntualitat. Aquest donarà les ordres pertinents perquè comenci
l’acte. L’usuari no retardarà sense motiu el començament de l’acte i si
existeixen causes imprevistes o d’evident impediment ho farà sempre amb
l’acord dels responsables del Teatre la Massa.
4. No es pot fer fotografies ni enregistraments d’imatge i so, en cap suport sigui
mecànic,digital o d’altres, sense l’autorització per escrit del Consorci del
Teatre la Massa.
5. No es podran afegir cadires a l’aforament ni haver-hi persones dretes a la
sala mentre es porta a terme l’acte. En el cas de festivals o actes de
nombrosa participació a l’escenari, l’usuari es fa responsable de que els
actuants, o bé s’esperin dins l’escenari o annexes, o bé tinguin un seient
reservat.
6. El Teatre obrirà l’accés al públic 30 minuts abans de començar l’acte,
l’usuari es compromet a no retardar-se després d’acabar l’acte més enllà del
temps prudencial i necessari per a recollir el seu material i així poder tancar
el Teatre.
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