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REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I TARIFES DEL
TEATRE DE PETRA I TARIFES DEL MUSEU ETNOLÒGIC
MUSICAL
1.- Del funcionament del Teatre



La responsabilitat final del funcionament general del Teatre de Petra correspon a
l’Ajuntament de Petra.
Les propostes d’activitats s’han de dirigir a l’Ajuntament de Petra.

2.- Dels usos i cessions dels espais.










L’Ajuntament aprovarà de manera conjunta amb el Pressupost anual les condicions
d’ús i tarifes de lloguer dels espais del Teatre.
Aquelles entitats ciutadanes o empreses interessades en emprar les instal·lacions ho
sol·licitaran per escrit. L’autorització o denegació de la sol·licitud serà tramitada per
l’Ajuntament, que informarà sobre les condicions d’ús i les disposicions d’aquest
reglament.
Els assajos previs a les representacions s’acordaran amb l’Ajuntament, i es definiran
horaris d’inici i acabament d’aquests, que s’hauran de respectar taxativament, tant
l’un com l’altre.
És obligatòria la presència de personal del Teatre en qualsevol moment que l’edifici
és obert.
El responsable de l’organització d’un acte autoritzat al Teatre de Petra es posarà en
contacte amb el cap tècnic del teatre per especificar i preparar tot el necessari per al
correcte desenvolupament d’aquest.
L’activitat acaba a les 23 h.

3.- Dels usuaris.










La sala s’obrirà 30 min. abans de l’inici de l’espectacle.
Les activitats començaran puntualment a l’hora anunciada. Un cop iniciada
l’activitat no es permetrà l’accés a la sala fins a la mitja part, si n’hi ha.
Una vegada adquirides les localitats, no s’admetran devolucions ni canvis.
L’entrada s’ha de guardar fins al final de la representació, i s’ha de posar a
disposició del personal del Teatre de Petra si aquest ho sol·licita.
No es permetrà obtenir enregistraments de les representacions, ni fer fotografies
durant la celebració dels actes, sense l’autorització expressa del Teatre de Petra.
No es permesa l’entrada de begudes o menjar a l’interior de la sala.
És reservat el Dret d’Admissió.
És prohibit l’ús de telèfons mòbils, alarmes de rellotges i altres aparells electrònics
que puguin destorbar la funció.
En aquells espectacles recomanables per a infants, els assistents fins a tres anys
(inclosos), si no ocupen seient no paguen l’entrada.

4.- Venda d’entrades.
 Les entrades es posaran a la venda per dos sistemes:
Per norma general: reserva telefònica a un contestador automàtic del telèfon 971 56 18
96 i recollida el mateix dia de la funció des de dues hores abans de la funció fins 30
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minuts abans d’aquesta. Les entrades no recollides es posaran a la venda si són
necessàries.
Casos especials: a) a partir d’un nombre determinat de dies abans de la representació, a
taquilla, en l’horari que es determini. b) A locals comercials indicats. c) Mitjançant
col·lectius o entitats ciutadanes.
 Juntament amb la promoció de l’espectacle o acte, s’indicarà el sistema de venda.
 Sigui qui sigui el promotor de l’acte, l’elaboració i control de les entrades serà
competència del personal del teatre.
5.- Disposició final.


És responsabilitat del personal del Teatre de Petra fer complir aquesta normativa,
així com prendre les decisions que creguin oportunes per al correcte funcionament
de l’edifici i les activitats que s’hi desenvolupen, encara que no estiguin
expressament descrites en aquest document.

ANNEX 1.2
TARIFES D’ÚS DEL TEATRE DE PETRA:
Teatre:
Dia: 500 euros.
Inclou tots els espais del teatre (aules de formació, camerins i sala de reunions primer
pis).
Les empreses que lloguin el teatre per més de cinc actuacions anuals, tindran una
bonificació del 20%.
Aules de formació, sala de reunions primer pis:
Hora: 50 euros.
Dia: 200 euros.
Notes:
1) Fins a 4 hores es paga per hores. A partir de 4 hores es paga per dia.
2) Aquesta tarifa s’aplicarà anualment i ha de constar al pressupost municipal.
3) Aquesta tarifa s’aplicarà a empreses i entitats amb ànim de lucre. Les empreses i
entitats amb ànim de lucre radicades a Petra tindran un descompte del 25%.
4) L’import d’aquestes quantitats s’ha de fer efectiu a l’Ajuntament.
5) Els partits polítics amb presència a la localitat tindran la consideració d’entitats
ciutadanes, sempre que sigui el comitè local el que fa la sol·licitud.
6) En períodes electorals, l’Ajuntament podrà destinar el teatre com a espai
electoral.
7) Les persones físiques, a efectes d’aplicació de tarifes, tindran el mateix tracte
que les entitats ciutadanes si la seva activitat no té ànim de lucre; i que les
empreses si aquesta activitat té ànim de lucre.
8) Actes privats no oberts al públic en general demanats per ciutadans petrers,
descompte del 80 % de la tarifa general i serveis tècnics no inclosos.
ACORDS al marge d’aquestes tarifes:
1) El Batle de Petra, podrà autoritzar excepcionalment a emprar el teatre a
empreses, entitats o associacions que vulguin actuar a canvi de la recaptació de
les entrades.
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2) L’Ajuntament, podrà excepcionalment aplicar altres descomptes o acords al
marge d’aquestes tarifes per a col·laboradors, patrocinadors habituals, promotors
o companyies de teatre per elaborar la programació.
3) Estan exempts d’aquestes tarifes: els centres educatius CP Juníper Serra i l’IES
Sineu; l’Escola Municipal de Música; els actes sense taquilla de les entitats
ciutadanes de Petra; i els actes amb taquilla o sense de els ONG’s i accions de
solidaritat.
4) Les entitats ciutadanes que presentin actes amb taquilla, se’ls retindrà un 15%
sobre la seva recaptació per tal de pagar drets d’autor i altres despeses, i un 20%
si l’acte no és el seu objecte social (col·lectes de fons per activitats de lleure,
viatges, etc).
5) Si l’acte pel qual es sol·licita el Teatre requereix d’un espai d’aforament,
equipament i serveis inferiors als que ofereix el Teatre, es determinarà un altre
espai per dur-li a terme.
ANNEX 1.3
TARIFES D’US DEL MUSEU ETNOLÒGIC MUSICAL.
Sempre que les activitats per les que es sol·licita el museu siguin activitats
compatibles amb l’activitat del museu, l’Ajuntament llogarà aquest espais al següents
preus:
1) Sala polivalent : ½ dia 50 euros
1 dia 100 euros
2)

Altes sales :

½ dia 25 euros
1 dia 100 euros

3) Totes les instal·lacions del museu: 1 dia
300 euros
1 mes 1000 euros
Totes les entitats i empreses de Petra, tindran un 20% de descompte en totes
aquestes tarifes.
Per el lloguer de tots els edificis municipals sempre tindran preferència les
entitats culturals.

