CESSIÓ D’ÚS DELS ESPAIS ESCÈNICS I MUSICALS MUNICIPALS QUE GESTIONA CULTURA
SALA D’ACTES DE L’ANTIGA AUDIÈNCIA
Antiga Audiència
adreça

Sala d’actes
Plaça del Pallol, 3 Tarragona
aforament
204
àrea escènica
10m x 3m

Cessió ordinària
durada màxima de l’acte
període total de cessió (inclòs muntatge)
taxa Conferència 50’
assistència tècnica
atenció al públic i control d’accessos
import a càrrec de l’organitzador (IVA inclòs)

2h
3h
176,13€
423,50€
inclòs
599,63€

Característiques de l’espai
La sala d’actes de l’Antiga Audiència és a la planta primera de l’edifici que hi ha a la
plaça del Pallol 3, a la Part Alta de Tarragona. Té 204 butaques disposades
frontalment a l’escena, en 13 files de 8+8 butaques, amb passadissos central i
laterals, lleugerament inclinada (7%). Hi ha un espai per a 3 cadires de rodes,
entrant per la porta que hi ha al costat de l’ascensor.
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L’àrea escènica útil fa aproximadament 10m x 3m (30m ). L’escenari no té barres
ni manera de penjar una càmera negra o il·luminació escènica. Al terra de parquet
no s’hi pot clavar ni caragolar. Hi ha 3 taules per a presentar asseguts i un embó
per a presentar dempeus. Subministrament elèctric de fins a 18kW (CEE 32A
3FNT), a la cabina.

Hi ha instal·lat un sistema
audiovisual que permet la projecció de cinema i altres continguts audiovisuals (resolució
màxima XGA) sobre una pantalla desenrotllable de 7,90m x 4,20m (format 1:1,88), situada
al fons de l’escenari. Reproducció Blu-Ray i DVD; no hi ha ordinador per a reproduir, pel
que, si s’escau, l’haurà d’aportar l’organitzador. Hi ha 2 micròfons de sobretaula per a
presentar, reproductor CD i sistema PA
amb altaveus penjats sobre l’escenari.
No hi ha equip de so per a sonoritzar
música en viu.
Condicions de la cessió ordinària
Cessió d’ús de la sala d’actes per a la
realització d’un acte, amb ocupació
temporal no superior a 3 hores
seguides. Aquest període ha d’incloure
la preparació i el muntatge d’un
sistema audiovisual bàsic, l’obertura
de portes al públic, la funció
(espectacle, classe, presentació,… de
fins a 2 hores de durada) i el
desmuntatge i reposició de la sala a la
situació inicial. La cessió per a un
període de temps superior a 3 hores s’haurà d’estudiar en cada cas.
La cessió d’ús de la sala està subjecte a taxa, tal com preveu les Ordenances fiscals i de
preus públics vigent. Aquest preu inclou les despeses indirectes, com són la neteja prèvia i
posterior a l’activitat, el consum elèctric per a l’espectacle i la climatització i la reposició
del material fungible.
L’organitzador haurà de fer l’encàrrec dels serveis corresponents i fer-se càrrec de les factures de les empreses proveïdores dels serveis que
s’indicaran. Els serveis bàsics per
a la cessió, fixats per Cultura, són
l’assistència
tècnica
d’un
operador i el personal de sala i
control d’accessos necessari.
Quan, a parer de l’organitzador,
fossin necessaris recursos que
excedeixen els inclosos a la
cessió,
l’organitzador
podrà
aportar els recursos que li siguin
necessaris o fer l’encàrrec a
proveïdors de serveis relacionats
amb l’espectacle, fent-se càrrec
de la despesa, sempre que, a
criteri de la direcció tècnica de
Cultura, aquests recursos i la seva
operació no interfereixin amb els
recursos i operació propis de la
sala o d’altres activitats.
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