Condicions d’ús dels espais del Cinema Edison
El Cinema Edison Granollers és un equipament municipal gestionat per la Fundació AC
Granollers d’acord amb les condicions que es recullen a les bases del concurs públic i
la normativa vigent.
En tant que equipament municipal, els preus d’utilització dels espais, així com els
descomptes que s’hi apliquen i els serveis mínims de personal són públics i acordats
per ambdues part.
Els preus establerts es defineixen en termes de màxims i mínims per garantir tant la
coherència d’ús i accés amb la resta d’equipaments públics municipals, com per garantir
els preus mitjos de mercat actuals.
Tots els preus que apareixen a continuació no inclouen l’IVA.
A grans trets, hi ha tres factors que cal tenir en compte alhora d’utilitzar un dels espais
del Cinema Edison:
1. El preu de lloguer de l’equipament i els descomptes que s’hi apliquen.
2. Els serveis mínims de personal que requereix una activitat.
3. El sistema de venda d’entrades.

1. El preu de lloguer de l’equipament i els descomptes que s’hi apliquen
Els preus de lloguer dels espais del Centre Cultural, s’entenen pel dret d’ús de la
instal·lació i no contemplen els costos dels serveis ni dels materials no inclosos en la
fitxa tècnica de l’equipament en el moment de l’arrendament de la present licitació.
El preus de lloguers es podran regular a partir de:


Jornada sencera: màxim de 12 hores incloent muntatge, desenvolupament de
l’acte i desmuntatge.



Mitja Jornada: màxim de 6 hores incloent muntatge, desenvolupament de l’acte
i desmuntatge.

Els preus de lloguer en ambdós casos no podran superar els imports següents:
Espai

Mitja jornada

Jornada sencera

Sala Gran

500,00€

1.000,00€

Sales d’assaig i espais

100,00 €

200,00 €

25,00 €

50,00 €

Sales de Reunions
21% d’IVA no inclòs

Per tal d’afavorir l’ús social, cultural i educatiu a les entitats del tercer sector local i als
actes provinents de l’Ajuntament de Granollers, l’obligació o exempció de pagament del
lloguer de les instal·lacions es farà en funció d’aquests criteris:

Personalitat jurídica

Condicions

Empreses privades

Obligada

Institucions, Administracions en
general, i entitats del tercer sector
locals

Exempt amb acord municipal

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

Obligada

Ajuntament de Granollers i
organismes municipals

Exempts

Els preus de lloguer dels espais del Centre Cultural en els casos de pagament obligat es
veuran afavorits 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.
La Fundació AC Granollers no pot modificar aquests descomptes ni criteris d’aplicació
sense l’aprovació expressa de l’Ajuntament de Granollers o òrgan a qui delegui.

Descomptes mínims per personalitat jurídica i tipologia d’actes
Personalitat jurídica privada

Actes amb caràcter
lucratiu o promocional

Acte benèfic o solidari

Empreses privades locals

Sense descompte

30%

Empreses privades no locals

Sense descompte

20%

25%

30%

Empreses privades culturals i
educatives locals

Personalitat jurídica pública

Actes amb caràcter
lucratiu o promocional

Acte benèfic o solidari

Institucions, Administracions en
general, i entitats del tercer
sector locals

40%

40%

Institucions, Administracions en
general, empreses culturals i
educatives i entitats del tercer
sector no locals

10%

20%

En els supòsits de lloguers per cessions temporals amb format de continuïtat,
s’estudiarà la possibilitat d’aplicar-hi un descompte que mai excedirà el 20%.

2. Els serveis mínims de personal que requereix una activitat
L’aplicació dels serveis necessaris per al lloguer de les instal·lacions del Centre Cultural
per a cessions temporals s’haurà de fer tenint en compte la següent taula de
desplegament de recursos mínims per garantir un correcte funcionament de la
instal·lació i les mesures de seguretat obligatòries.
L’aplicació dels serveis necessaris per al lloguer de les instal·lacions del Centre Cultural
per a cessions temporals s’haurà de fer tenint en compte la següent taula de
desplegament de recursos mínims per garantir un correcte funcionament de la
instal·lació i les mesures de seguretat obligatòries.
Servei

Amb
l’Auditori
funcionament

en Sense l’Auditori amb
funcionament

Servei Tècnic

1

Opcional

Ass. Tècnica

Opcional

Opcional

Servei d'Acollida

1

Opcional

Servei de Recepció

1

1

Servei de Taquilles

Opcional

Opcional

Servei de Neteja

Opcional

Opcional

Els preus hora dels serveis necessaris per a la cessió temporal d’espais es facturaran
d’acord amb la taula els mínims següents:
Servei

Preu/hora

Servei Tècnic

30,00 €

Assistència Tècnica

25,00 €

Personal de càrrega i descàrrega

20,00 €

Servei d'Acollida

20,00 €

Servei de Recepció

17,00 €

Servei de Taquilles

20,00 €

Servei de Neteja

15,00 €

3. El sistema de venda d’entrades
Per a l’aplicació de preus per al servei de venda d’entrades a tercers s’apliquen els
imports corresponents tenint en compte els següents factors:
a. El preu per a tercers és igual a tots els equipaments municipals.
b. S’aplica una comissió d’un 3% en la venda d’entrades o una tarifa fixa en funció del
cost de les entrades.
c. Caldrà tenir en compte alhora de fer el pressupost les hores necessàries per donar
d’alta l’activitat, d’acord amb les tarifes descrites en el punt anterior.
Preus d’ús per tercers de la plataforma de venda d’entrades del Cinema Edison
(https://cinemaedison.koobin.com/)
La prestació del servei de venda d’entrades a través de la plataforma del Cinema Edison
per a espectacles organitzats per tercers amb NIF propi es facturarà d’acord amb la
següent tarifa de preus:

Concepte

Import

Comissió per entrada
A la taquilla de l’espai

3% del preu brut de la
entrada

Per Internet

3% del preu brut de la
entrada

Comissions bancàries i impostos derivats de la venda A càrrec de l’organitzador
Paper de les entrades

5 € x cada 100 entrades

21% d’IVA no inclòs

Tarifa plana per entrades inferiors a 8 €
En el cas que els preus de les entrades siguin inferiors a 8 € de mitjana s’aplicarà una
tarifa plana per emissió d’entrades d’acord amb els següents aforaments:

Aforament de la sala

Tarifa plana

Entre 300 i 399 localitats

95,00 €

Entre 200 i 299 localitats

70,00 €

Entre 100 i 199 localitats

50,00 €

21% d’IVA no inclòs

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT DE LA CESSIÓ D’ESPAIS 2019
1. La FUNDACIÓ PRIVADA CULTURAL DE GRANOLLERS AC és l'encarregada de gestionar
el Cinema Edison.
2. En el pressupost estan incloses les despeses de lloguer dels espais, els cost dels servei
de personal per l'activitat, així com la resta de serveis necessaris per al funcionament de
l’activitat i per al compliment de la normativa legal vigent.
3. L’espai ha de ser lliurat en idèntiques condicions en què li ha estat cedit a l'organitzador.
La cessió de l'espai per a l’activitat acordada ha de finalitzar a l'hora estipulada en el
pressupost i, tenint en compte el desmuntatge i recollida del material. En cas que es
superi el temps de durada per l'activitat o del muntatge o desmuntatge previstos en el
pressupost, l'organitzador contrau l’obligació de satisfer a la Fundació AC Granollers els
imports corresponents a les despeses ocasionades pel retard en el horaris previstos, tant
del servei de personal com de material o d’altres serveis.
4. L’organitzador s’obliga a abonar el 50% de la quantitat fixada en el pressupost lliurat per
la Fundació AC Granollers en concepte de reserva formal de l’espai en el moment de la
conformitat del pressupost i com a màxim 1 mes abans de l'activitat. El 50% restant, serà
abonat un cop l'organitzador rebi la factura corresponent al total de l'import de la cessió
i dels serveis establerts en el pressupost.
5. Les despeses extres que es generin i que no estiguin previstes en el pressupost, tant de
material o del personal de servei, es liquidaran un cop acabada la cessió, en la factura
corresponent, a càrrec del titular de la cessió.
6. En cas de cancel·lació de l’activitat per motius aliens a la Fundació AC Granollers o del
Cinema Edison, s’haurà d’informar a la Fundació AC Granollers, amb el compromís per
part del titular de la cessió de pagar el 25% de la quantitat pactada en el pressupost sí la
cancel·lació s’ha produït 15 dies abans de la celebració de l’activitat i un 50% si fos dins
dels 15 dies previstos a la mateixa, en concepte d’indemnització per danys i perjudicis.
7. En el cas de que l’acte sigui obert al públic, l'organitzador de l'activitat es compromet a
establir els sistemes pertinents per tal de assegurar el compliment de la normativa
referent a l’aforament de l’espai. Per aquest motiu l'organitzador posarà una persona per
a realitzar tasques de control i supervisió de la sala gran o del vestíbul, sota les ordres
del responsable delegat de la Fundació AC Granollers que tindrà la potestat d’ordenar el
tancament de portes un cop estigui complert el nombre de localitats estipulades. El
Cinema Edison no es farà responsable de les possibles repercussions d’una manca de
previsió o d’una administració deficient de l’aforament per part del titular de la cessió.
8. En cas de cancel·lació el titular de la cessió es compromet a fer la màxima difusió a
través dels mitjans de comunicació, i actuant en tot allò que fos necessari com a
organitzador de l’activitat, preservant la imatge del Cinema Edison. El titular de la cessió
assumirà tota la responsabilitat de la cancel·lació de l’activitat i es compromet a informar
el mateix dia de l’activitat amb la presencia d’una persona responsable per tal de oferir
les explicacions pertinents de les causes de la cancel·lació i per fer-se càrrec de les
possibles queixes i reclamacions dels assistents que no s’hagin assabentat.

9. Els organitzadors de l'activitat no podran instal·lar material, béns de qualsevol naturalesa
o serveis de càtering en l’espai cedit sense sol·licitar-ho abans de manera expressa a la
Fundació AC Granollers, i mitjançant el lliurament de tota la informació tècnica i de
funcionament de l’activitat. Amb tota la informació rebuda, la Fundació AC Granollers
autoritzarà expressament totes les qüestions relacionades.
10. EL titular de la cessió serà el responsable exclusiu, amb total exoneració de la Fundació
AC Granollers, dels riscs o danys, parcials o totals, que puguin patir els béns propis del
Cinema Edison, del material o bens necessaris per a l’activitat que aporti el titular de la
cessió mentre es trobin en l’edifici i instal·lacions de l’equipament. Igualment la Fundació
AC Granollers estarà exonerat de qualsevol reclamació que puguin presentar persones
físiques o jurídiques derivades de danys causats amb motiu de l’activitat per a la que ha
estat cedit l’espai.
11. En tot el material publicitari i de promoció, invitacions, entrades i programes de l’activitat
a celebrar en l’espai del Cinema Edison, no hi podrà figurar la imatge o el logotip de
l’equipament sense haver obtingut abans el seu consentiment explícit.
12. En el decurs de l’activitat solament es podrà enregistrar imatges o fer fotografies de
l’espai destinat a l’activitat i queda prohibit qualsevol altre enregistrament d’imatges fora
de l’espai reservat per l’acte, tant interior com exterior de l’edifici.
13. La Fundació AC Granollers es reserva la potestat d’establir les necessitats de recursos
humans per a portar a terme l’activitat, personal de seguretat, personal de acollida,
personal tècnic, servei addicional de vigilància, o d’altres mesures destinades a garantir
el bon funcionament de l’acte i el compliment de la normativa vigent per a aquest tipus
d’equipaments. La despesa derivada dels serveis extres anirà a càrrec de l'organitzador
o titular de la cessió.
14. Per raons de seguretat, és absolutament prohibida la circulació de persones,
organitzadors o públic, fora de les zones destinades expressament per l’activitat, essent
responsabilitat del titular de la cessió amb total indemnitat de la Fundació AC Granollers,
dels danys i perjudicis en els béns i les persones que poguessin derivar de el
incompliment d’aquesta norma.
15. Queda a criteri de la Fundació AC Granollers l’elaboració o el consum de menjar o beure
dins de l'equipament.
16. El responsable per part de la Fundació AC Granollers per aquesta activitat tindrà la
potestat de no autoritzar el inici de l’activitat sinó es compleixen totes les normes
establertes en aquest document i que prèviament el titular de la cessió es compromet a
signar, complir i a fer complir a totes les persones que participen en l’acte.
17. En cas de litigi entre les parts, seran competents els Jutjats i Tribunals de Granollers.

