
 

 
 

 

 

 
AREA DE GOVERN DE CULTURA, VALENCIÀ I TURISME. 

Unitat de Gestió Cultural i Turisme  
 
 
 

TARIFES  per a l’ús de les instal·lacions de l’Auditori de Torrent. 
 

Periode 2012-2015 
 
 

Lloguer de totes les 
instal·lacions una jornada Un sol ús de la sala 1.800,00€ + l’iva 

Horari d’utilització De 8:00h a 00,00h 
 

Hores d’utilització 10 hores. La distribució s’acordarà amb Olympia Metropolitana,. 
Dintre de l’horari especificat 

Inclòs en la tarifa * 1 tècnic de lum i so durant 10 hores ( 8 h de treball efectiu) 
* 2 persones de sala ( en l’horari que la sala estiga oberta al 
públic) 
* Servei de nejeta 
* Tot el material tècnic de l’Auditori 

Recàrrec Per doble ús de la sala 300,00€ + l’iva 
 (S’aplicarà quan dins d’una mateixa jornada s’aperture la sala al 

públic de matí i de vesprada, en concepte de servei de neteja i 
personal de sala addicional) 

Descomptes 
(sobre tarifa de jornada completa)  Per mitja jornada 25 % 

 
• Utilització de les instal·lacions sols pel matí de 8,00h a 

14,00h) 
• 6 hores d’utilització dintre de l’interval anterior especificat. 
• 1 tècnic de llum i so durant 6 hores ( 5 de treball efectiu) 
• 2 persones de sala durant l’horari que la sala estiga 

oberta al públic 
• Servei de Neteja 
• Tot el material tècnic de l’Auditori 
 

Condicions 
Inclou 

Per Jornada de Muntatge 
i Desmuntatge 50 % 

Condicions 
Inclou 

• 10 hores  d’utilització dins de l’horari (de 8.00h a 00.00h) 
(la distribució s’acordarà amb Olympia Metropolitana). 
• 1 tècnic de llum i so durant 10h (8 h de treball efectiu) 
• Tot el material tècnic de l’auditori 

 
Tarifa per lloguer de 
l’ESCENARI 

A NEGOCIAR I DETERMINAR ENTRE EL SOL·LICITANT I 
OLYMPIA METROPOLITANA SA, segons utilització. 

-

 
 

Acord de la Junta de Govern Local d'este Ajuntament de  30 de gener de 2012. 
 


