
CRITERIS DE LES CESSIONS I PROGRAMACIÓ DE LA SALA MAREMAR

OBJECTIUS I TIPUS D’ACTIVITAT: Exclusivament la sala servirà per fer-hi activitats artístiques i

escèniques

EXCEPCIÓ: ACTIVITATS DESENVOLUPADES PER L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA QUE SIGUI D’INTERÈS

PEL TERRITORI (Pe. consell de barri)

CESSIONS ESPAIS

PUNTUALS

1- Respectar ordre d’entrada de petició (Només es tindran en compte aquelles peticions que es

facin a través de la Fitxa de Sol·licitud que cal enviar a salamaremar@casadelrellotge.net)

2- Obert només a entitats de barri i/o Districte

a. Les entitats de Districte per activitat oberta al públic han de pagar:

i. lloguer de sala.

● Acte obert i gratuït: 46,39 euros/hora (sense iva)

● Acte obert i pagament: 61,80 euros/hora (sense iva)

ii. i serveis complementaris

● Consergeria (preu/hora): 23,50 euros (sense iva)

● Tècnic especialitzat (preu/hora): 31,50 euros (sense iva)

● Neteja (preu/hora): 17,50 euros (sense iva)

b. Entitats del barri per activitat oberta al públic gratuïta (dos cops l’any el lloguer és

gratuït):

i. ENTRE SETMANA

● només es pagarà, si es necessita, un tècnic de so

● només es pagarà neteja, segons tipologia de l’espectacle

ii. DISSABTES

● La consergeria sempre es paga

● només es pagarà, si es necessita, un tècnic de so

● només es pagarà neteja, segons tipologia de l’espectacle.

c. Entitats del barri per activitat oberta al públic de pagament (o entrada o taquilla

inversa):

● Es pagarà sempre el lloguer de la sala i els serveis complementaris.

a. El cost del lloguer de la sala en aquest cas serà de 18,55€/hora

(sense iva)

● En cas de ser una entitat sense ànim de lucre i els diners recaudats

siguin per fer una donació, no s'haurà de pagar el lloguer de la sala. Cal

que s’especifiqui a qui es destinaran els diners en els cartells de difusió

de l’acte.

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/files/1649066819_Cessio_SalaMaremar_checklist.pdf


3- Horaris de les cessions:

a. De dilluns a divendres (De 17h a 21h)

b. Caps de setmana (Dissabte 9h a 21h)

4- La despesa ordinària serà coberta pel pressupost anual de la Sala (1000 €/any).

REGULARS

- Es recolliran les peticions anualment obrint una convocatòria. Les propostes pel curs 2022-2023

es recolliran fins al 15 de setembre.

- Les peticions es valoraran per part de l’equip tècnic, seguint els criteris acordats. En cas

necessari es convocarà el grup motor (format per un o dos representants de les diferents

entitats i col·lectius que participen de la comissió de programació) per acabar de gestionar les

cessions regulars.

- La cessió d’espai és gratuïta. I s’ha de fer un retorn al barri amb diferents modalitats culturals

(tallers, mostra de l’espectacle…).

- Horari de cessions regulars: de dilluns a dimecres de 17 a 21 h.

Criteris de priorització:

- Es valorarà l’impacte de l’activitat en el barri, prioritzant activitat que beneficiï infants i joves

- Anualment es valoraran les cessions i no es garanteix continuïtat. Amb la voluntat de donar espai

a totes.

PROGRAMACIÓ

1. La programació professional de la sala la dota el Barcelona Districte Cultural.

2. Per programació espectacles d’entitats del barri/districte:

o La programació es tancarà trimestralment.

o La prioritat seran propostes que neixin de col·lectius i iniciatives del barri.

o Tot el que es programi serà gratuït.

o Les companyies/col·lectiu/entitats de barri o territori que es mostrin, no hauran de

pagar res, ja que forma part de la programació de la sala.

3. La despesa de l’execució de la programació (consergeria, regidoria, tècnic de so i llums, neteja…)

es cobrirà amb el pressupost anual de la Sala (4000 €/any).

Aquests criteris es revisaran el juny del 2023 per part de la Comissió de Programació. Si es considera

necessari, es podran valorar abans d’aquesta data.


