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PREUS DE LLOGUER  

DE LA SALA ESCÈNICA 
 

S’estableix una distinció tarifària en funció de si la sala es lloga a empreses, particulars,  
entitats sense afany de lucre o plataformes i col·lectius. 

Amb l’objectiu de cobrar un preu pel temps real d’ús, s’estableix un preu per hora, per 
matí (10.00 fins a 15.00), per  tarda (16:00 fins a 21:00) i per dia sencer (10:00 fins a 
21:00). 

L’establiment d’una política de preus té per objecte posar en valor i apreciar la 
infraestructura i els equips tècnics propietat de l’Orfeó Catalònia i contribuir així  a 
suportar les despeses de manteniment, subministrament i neteja. 

El preu inclou aire condicionat/calefacció i la neteja. 

 

PREUS PÚBLICS 

CONFERÈNCIES, REUNIONS, ASSEMBLEES, FORMACIONS, XERRADES, 
CELEBRACIONS i ACTES ANÀLEGS 

Preus per hora 
 

 

Empreses: 150 € 
Particulars: 125 € 
Entitats sense afany de lucre, plataformes i col·lectius: 50 € 
Accions solidàries puntuals:   0 € (*contraprestació en 

espècies.) 
  
Preus per mitja jornada (10.00 a 15.00) (16:00 a 21.00) 
 
Empreses: 350 € 
Particulars: 300 € 
Entitats sense afany de lucre, plataformes i col·lectius: 75 € 
Accions solidàries puntuals:   0 € (contraprestació en 

espècies) 
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Preus per jornada completa (10.00 a 21.00) 
 
Empreses:  650 € 
Particulars:   600 € 
Entitats sense afany de lucre, plataformes i col·lectius: 150 € 
Accions solidàries puntuals:   0 € (contraprestació en 

espècies) 
  
Preu de tècnic/a  de so i llum per hora: 40 € 

 

Les persones particulars que siguin sòcies de l’Orfeó poden beneficiar-se d’un 
descompte del 50 % sobre el preu indicat si lloguen la sala a títol individual. En cas que 
sigui una entitat qui lloga la sala , no s’aplica cap descompte si entre algunes de les 
persones membres hi ha una persona sòcia de l’Orfeó.  

En el cas que Sala Padró faci servir la sala escènica en el marc de la seva programació 
cultural (p. ex., presentació llibres) en col·laboració amb una altra entitat, empresa o 
particular, no es carrega cap import per l’ús de la sala a l’entitat, empresa o particular. 

No es lloga la sala a particulars, empreses o entitats que defensin idees incompatibles 
amb el respecte envers totes les expressions de l’ésser. 

En el cas d’entitats sense afany de lucre, plataformes i col·lectius, les condicions 
poden ser negociables a canvi de contraprestacions no econòmiques consensuades 
entre Sala Padró/Orfeó i l’entitat sol·licitant 

La contraprestació en espècies pot incloure, entre d’altres, neteges a fons, petites 
reparacions, recursos de personal en actes organitzats per Sala Padró, etc. 

Si una entitat fa més de 6 reunions l’any, cal que un 10% dels seus socis o sòcies es 
facin socis o sòcies de l’Orfeó. 

 

ASSAJOS EN ESCENARI 

Preus per hora 
 

 

Assaig escenari només amb llum de treball  40 € 
Assaig escenari només amb so  i il·luminació  60 € 

 

   

   

 


