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ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE 
TARIFA DE TAXES 

 
 
DOMINI PÚBLIC    
   
I. Utilització d’espais    
  EUR 
1. Teatre Ovidi Montllor   

1.1. Muntatge  183,66 
1.2. Espectacle. Per dia  2.929,70 
1.3. Conferències, seminaris. Per hora  366,21 

2. Teatre Estudi   
2.1. Muntatge  147,15 
2.2. Espectacle. Per dia  1.464,85 
2.3. Conferències, seminaris. Per hora  183,66 

3. Espai Scanner   
3.1. Muntatge  111,74 
3.2. Espectacle. Per dia  555,40 
3.3. Conferències, seminaris. Per hora  148,62 

4. Vestíbul del teatre   
4.1. Còctels i aperitius  732,42 
4.2. Sopars  1.464,85 

5. Aules   
5.1. Senzilla. Per dia:   

• Companyies professionals   147,15 
• Seminaris i cursos  219,06 

5.2. Doble. Per dia:   
• Companyies professionals  219,06 
• Seminaris i cursos  366,21 

5.3. Teòrica, per hora  36,51 
5.4. Informàtica. Per dia (2 aules)  549,87 

6. Plató   
6.1. Per dia   

• Cessió espai  549,87 
• Equips  549,87 
• Croma  121,70 

7. Auditori   
7.1. Per hora:   

• Cessió d’espais  73,02 
• Equips  29,87 

8. Atri. Per dia   
8.1. Publicitat  1.831,06 
8.2. Cinematografia  732,42 
8.3. Representació escènica:   

• Muntatge  366,21 
• Representació  1.098,64 

9. Sala d’edició de vídeo   
9.1. Equipaments. Per hora  64,17 

10. Laboratori enregistrament àudio   
10.1. Equips. Per hora  36,51 

11. Sala Maria  Plans (Centre del Vallès)   
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11.1. Muntatge  110,64 
11.2. Espectacle. Per dia  549,87 
11.3. Conferències i seminaris. Per hora  147,15 

12. Aula 34 (Centre del Vallès). Per dia   
• Companyies professionals  147,15 
• Seminaris i cursos  219,06 

13. Teatre Laboratori (Centre d’Osona)   
13.1. Muntatge  110,64 
13.2. Espectacle. Per dia  732,42 
13.3. Conferències i seminaris. Per hora  147,15 

14. Aules (Centre d’Osona). Per dia   
14.1. Aules 1 i 4   

• Companyies professionals  147,15 
• Seminaris i cursos  219,06 

14.2. Aula 2   
• Companyies professionals   59,74 
• Seminaris i cursos  88,51 

14.3. Aula 3   
• Companyies professionals  88,51 
• Seminaris i cursos  110,64 

 
Els imports detallats a l’epígraf anterior no inclouen les despeses que es puguin causar per 
vigilància, suport tècnic, neteja, subministraments, materials o altres conceptes, les quals 
aniran a càrrec del sol·licitant, inclosos els impostos corresponents, segons el detall que li serà 
presentat en protocol ad hoc. El suplement per les esmentades despeses es determinarà i 
s’aplicarà en funció dels metres quadrats, de les hores i conceptes que intervenen en la 
utilització de l’espai. 

 Els usuaris de l’Institut del Teatre signaran el protocol que els sigui exigible, segons la 
naturalesa de l’acte i les condicions en què se celebri. 
Els anteriors imports no inclouen els suplements a carregar per les despeses individuals 
extraordinàries que es puguin causar en la utilització dels espais per hores extres en serveis 
de vigilància, en suport tècnic, neteja, subministraments, materials, en estris musicals, 
elèctrics, electrònics o altres conceptes que seran facturats, d’acord amb la legislació vigent, al 
usuari de l’espai segons es desprengui del preu resultant del corresponent contracte 
d’adjudicació del licitador amb l’Institut del teatre. 
A aquesta taxa d'espais se li aplicaran els impostos que corresponguin segons la legislació 
vigent. 
 
 
SERVEIS I ACTIVITATS   
   
I. Serveis administratius. Curs acadèmic 2014-2015   
   
  EUR 
1. Expedicions   

1.1. Certificats d'expedient acadèmic i trasllat de matrícula o 
expedient 

 23,50 
 

1.2. Altre certificacions  10,63 
2. Tramitacions    

2.1. Títol superior Art Dramàtic i Títol Superior de Dansa  29,61 
2.2. Títol professional de Dansa  23,39 
2.3. Altres  16,91 
2.4. Reexpedició (expedició de duplicats)  6,55 



 3 

2.5. Títol de Màster Oficial  32,72 
2.6. Gestió matrícula i d’expedient:    

2.6.1. Gestió matrícula i d’expedient anual estudis de grau  67,83 
2.7. Segons i successius estudis superiors de grau a l’Institut del Teatre  

(preu del crèdit de tot el grau amb un 40% d’increment)    
3. Duplicat carnet estudiant  4,25 
   
   
II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2014-2015  
   
 EUR EUR (*) 
1. Matrícules   

1.1. Proves d'accés    
1.1.1. Prova d'accés EESA/CPD: 151,00 75,50 
1.1.2. Prova d'accés escoles superiors:   

1.1.2.1. Part general 99,00 49,50 
1.1.2.2. Part específica 52,00 26,00 

1.2. Dansa, grau professional:   
   
- Curs: 1.090,58 545,29 
 
L'import de la matrícula del curs podrà fraccionar-se i ajornar-se de la 
següent manera: 

 
• El 60% de l'import de la matrícula durant el període del 15 al 31 de 

juliol abans de l'inici del curs acadèmic. 
• El 20% de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant 

domiciliació bancària durant el mes de gener. 
• El 20% restant de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant 

domiciliació bancària durant el mes de març. 
 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i 
del cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i 
ajornats. 

 

 

- Assignatures:   
   

• Sense efectes acadèmics, Per hora 16,67 -- 
• Assignatura completa de formació continuada, per hora 8,33 -- 
• Descompte per matrícula d'honor= 
      nombre d'hores x 0,60 EUR 

 

   
1.3. Dansa de grau superior i Art Dramàtic de grau superior (estudis 

a extingir): 
  

- Crèdit: 24,92 12,46 
   

• Assignatures sense docència, s'aplicarà el 25% del preu del crèdit. 
• Reconeixement de crèdits cursats a l'Institut del Teatre, s'aplicarà el 

25%  del preu unitat de crèdit vigent al mateix Institut. 
 

 

- Assignatura:   
   

• Assignatura o activitat d'assignatura de formació continuada=núm.  
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de crèdits x preu crèdit x 3 
• Per obtenció de l'equivalència, a efectes de docència, dels estudis 

de dansa anteriors a la LOGSE amb els estudis superior de dansa = 
nombre de crèdits de l'assignatura x preu crèdit x 2  

• Lliure elecció cursada en altres centres o convalidació, s'aplicarà el 
25%  del preu unitat de crèdit vigent a l'Institut 

  
1.4. Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dra màtic :   

- Crèdit ECTS (European Crèdit Transfer System) 31,63 15,82 
   
L'import de la matrícula dels estudis de grau podrà fraccionar-se i ajornar-
se de la següent manera: 

 
• El 60% de l'import de la matrícula s’haura d’abonar del mes de juliol 

al mes de setembre. 
• El 20% de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant 

domiciliació bancària durant la primera quinzena del mes de febrer. 
• El 20% restant de l'import de la matrícula es satisfarà mitjançant 

domiciliació bancària durant el mes d'abril. 
 
En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i 
del cobrament dels interessos de demora sobre els imports fraccionats i 
ajornats. 

 
• En cas que algun dels pagaments no es realitzi es portarà a terme 

la cancel·lació de la matrícula de l'alumne, amb la consegüent 
pèrdua dels efectes acadèmics de la mateixa. 

• La devolució de rebuts implicarà per cadascun, un cost addicional 
de 40€, en concepte de devolució i despeses de gestió. 

• Descompte per matrícula d'honor, es descomptarà al curs següent 
la quantitat resultant de multiplicar el nombre de crèdits de 
l'assignatura amb matrícula d'honor del preu del crèdit. 

• A l'import dels crèdit ECTS per segona matrícula se li aplicarà un 
coeficient al preu de 1,5.  

• A l'import dels crèdit ECTS per tercera matrícula i següents se li 
aplicarà un coeficient al preu de 1,8.  

• Reconeixement de crèdits cursat a l'Institut del Teatre, s'aplicarà el 
25% del preu unitat de crèdit ECTS vigent al mateix Institut. 

• Convalidació de crèdits, s'aplicarà el 25% del preu de crèdit ECTS 
vigent a l'Institut. 

• Reconeixement, transferència i validació de crèdits, s'aplicarà el  
25% del preu de crèdit ECTS vigent a l'Institut. 

• Assignatura de formació continuada = nombre crèdits ECTS x preu 
crèdit x 3. 

• Mòdul d'assignatura de formació continuada = nombre de crèdits x 
preu crèdit x 3. 

 
 

Exempcions: 
 
.- Persones amb grau de discapacitat del 33%: 
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
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documentalment justificada tenen dret a l'exempció total de les taxes 
fixades en la present ordenança. 
 
Aquesta condició es pot acreditar mitjançant: 
 
Fotocòpia compulsada/acarada del certificat o notificació de la resolució 
del grau de disminució. Aquest certificat serà expedit o validat per l'Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'òrgan equivalent de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Targeta acreditativa de la discapacitat que expedeix el Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 

 
.- Víctimes d'actes terroristes: 
Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el 
seu/la seva cònjuge i els seu fills o filles tenen dret a l'exempció total 
de les taxes fixades en la present ordenança. 
Aquesta condició es justifica mitjançant la presentació de la resolució 
administrativa que acrediti com a víctimes del terrorisme. En el cas del/de 
la cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar fotocòpia acarada del llibre de 
família. 

 
.- Víctimes de violència de gènere: 
Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles 
dependents, tenen dret a l'exempció total de les taxes fixades en 
l'ordenança present. 
Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació, dins del termini 
de matriculació, d'algun dels següents documents en vigor, amb la 
indicació de les dates de vigència de la sentència, ordre o informe, així 
com el llibre de família en el cas de fills o filles depenents: 
 
Sentència judicial definitiva per la qual es condemna a l'agressor. 
 
Ordre de protecció judicial concedida a la víctima. 
 
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la 
demandant està sent objecte violència de gènere. 
 
.- Persones sotmeses a mesures privatives de llibertat: 
Les persones que en el moment de sol·licitar l'exempció, acreditin 
documentalment el compliment de mesures privatives de llibertat. 

 
1.5. Màsters Oficials 64,00 32,00 
   

Els alumnes que obtinguin un ajut de l'Institut gaudiran d'una bonificació de 
fins al 50% sobre el pagament de la matrícula del curs anterior en el qual 
se'ls hagi concedit l'ajut esmentat. 

 

   
2. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle   

2.1. Prova d'accès 137,02 68,51 
2.2. Matrícula (preu per crèdit): 57,00 28,50 

   
• L’import de la matrícula s’abonarà en dos pagaments per semestre,  
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cadascun del 50% de l’import a satisfer, que es faran efectius, el primer 
al formalitzar la matrícula i el segon a la meitat de cada semestre, 
segons calendari anual del curs. 

• Excepcionalment,  a petició de l'alumne, la matrícula podrà fer-se 
efectiva dins del mateix semestre, abans de la qualificació corresponent 
i, en el cas de beques de l'extranger, en els terminis propis que 
aquestes estableixin. 

   
2.3. Assignatura solta:   

   
• Sense efectes acadèmics (oients externs) = nombre de crèdits 

assignatura x preu crèdit  x 1,5. 
• Sense efectes acadèmics (oients interns) = nombre de crèdits 

assignatura x preu crèdit  x 0,5. 
• Alumnes cursant regularment estudis a l’ESTAE  = nombre de crèdits 

assignatura x preu crèdit  
• Convalidació, reconeixement, transferència i validació de crèdits cursats 

a l’Institut del Teatre, s’aplicarà el 25% del preu unitat de crèdit vigent al 
mateix Institut. 

 

   
2.4. Examen sense escolaritat 96,15 48,07 

   
(*) Descomptes per família nombrosa. Imports d'aplicació a famílies 

nombroses de 1a categoria (categoria general) i les persones membres 
de famílies monoparentals. Les famílies nombroses de 2a categoria 
(categoria especial), gaudiran d’una exempció del 100% en els imports 
de la taxa. 
El descompte per família nombrosa no serà d'aplicació a l'import de les 
assignatures sense efectes acadèmics.  

 

   
   

III. Assegurances escolars   
   
  EUR 
1. Assegurances:   

1.1. Curs acadèmic  17.00 
1.2. Cursos no reglats:   

• De més d'1 setmana de durada 
• Fins 1 setmana de durada 

17,00 
7,00 

1.3. Prova d'accés   7,00 
1.4. Ampliació de cobertura alumnes de l’Escola de Tècnics  30,00 
1.5. Per prova de nivell  7,00 
   
   

IV. Drets de reproducció de documents i béns   
   

  EUR 
1. Drets d'imatge de l'edifici   

1.1. Fotografiar:   
• Per motius publicitaris 1.367,49 
• Per publicacions 512,25 

2. Dret a filmar  1.709,36 
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V. Serveis de reprografia   

   
  EUR 
1. Fotocopies, per unitat:   

1.1. DIN A4  0,06 
1.2. DIN A3  0,13 
1.3. DIN A4 color  1,37 
1.4. Autoservei amb targeta múltiple. Fotocopia o impressió de 

pàgina: 
 

  
• DIN A4, en blanc i negre 
• DIN A4, en color 
• DIN A3, en blanc i negre 
• DIN A3, en color 
• Targeta autoservei 

0,03 
0,35 
0,06 
0,69 
3,42 

2. Impressions a la sala d'ordinador per alumnes:   
• Plotters, per metre lineal  34,19 

3. Servei de reproducció de DVD escoles, per unitat:  3,60 
• Servei restringit a membres de l'Institut del Teatre sempre que es 

compleixin determinades condicions respecte dels drets d'autor i 
d'imatge. Les imatges contingudes en el DVD no poden ser utilitzades 
per fins comercials ni exhibides en locals públics.  

 

4. Servei de reproducció de CD, per unitat: 
Prestació del servei de lliurament en aquest suport, de filmacions 
fetes, a l’ampara de la legalitat vigent, en els espais de l’Institut del 
Teatre. 

 

12,00 
5. Suports per ser utilitzats en les reproduccions. Per unitat.    

5.1. DVD   3,42 
5.2. CD-ROM  1,14 

6. Tramesa de documents:    
6.1. Tramesa postal, fins a 350 g    

• Espanya  4,56 
• Internacional  11,40 

6.2. Tramesa per fax. Per pàgina  1,14 
• En les trameses de més de 350 g s'afegirà la tarifa postal de correu 

corresponent. 
• La reproducció serà sempre a càrrec del sol·licitant i realitzada per una 

persona autoritzada per l'Institut del Teatre. 
• Les despeses de contra reemborsament seràn a càrrec dels usuaris. 

 

 

   
VI. Serveis d'obtenció de documents   

   
  EUR 
1. Préstec interbibliotecari de documents bibliogràfics i audiovisuals  

• Centres d'Espanya 
• Centres d'Europa 
• Centres de la resta del món 

8,43 
34,19 
41,02 

2. Còpies digitals de documents. Preu per imatge:  
• Imatges en format JPG (en baixa resolució) o PDF 

(Preu mínim: 3 €) 
• Imatges en format TIFF (o similar) fins a 72 Mb 

0,58 
 

5,15 
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• Imatges en format TIFF (o similar) a partir de 73 Mb 10,29 
Exempcions i reduccions:  
- Queden exempts de pagar aquests preus els documents sol·licitats per les 

biblioteques i institucions de caràcter cultural o acadèmic amb les que 
s'hagi establert algun tipus de conveni o acord de caràcter regular. 

- S'aplicarà un 25% de descompte per a estudiants i professors de la pròpia 
institució, i per a comandes de llibres antics sencers. 

El pagament de les còpies no eximeix als usuaris de demanar els 
corresponents permisos als titulars de drets de propietat intel·lectual. 

3. Audiovisuals propis (inclou el suport). Per còpia: 9,12 
- Servei restringit a membres de l'Institut del Teatre sempre que es 

compleixin determinades condicions respecte dels drets d'autor i d'imatge. 
4. Cessió drets d'autor. Per imatge: 

Cessió dels drets dels fons documentals dipositats al MAE. Dels quals té els 
drets d’autor en exclusiva, per ús editorial, web o qualsevol altra tipologia de 
comunicació pública 

5,00 

 
 
 
 

TARIFA DE PREUS PÚBLICS  
 
 
I. Ensenyaments no reglats (cursos, cursets i semin aris)  
     
Mínim d'alumnes per grup 25 alumnes 20 alumnes 15 alumnes 10 alumnes 
Preu per hora cursos EUR EUR EUR EUR 
     
1. Cursos d'Iniciació:     

• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

8,19 
5,42 
3,63 

10,30 
6,77 
4,58 

13,55 
9,12 
6,00 

20,37 
13,53 
9,35 

2. Cursos bàsics:     
• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

10,84 
8,19 
6,39 

13,53 
10,30 
7,91 

18,16 
13,53 
10,56 

27,21 
20,44 
15,91 

3. Cursos de perfeccionament:     
• Menys de 40 hores 
• Entre 40 i 99 hores 
• 100 o més hores 

13,53 
10,84 
9,12 

17,02 
13,55 
11,26 

22,70 
18,16 
15,06 

34,02 
27,21 
22,70 

4. Cursos especials:     
• Es fixarà en cada cas segons el cost, d’acord amb la fórmula següent: 

P= DD x 1,2 - SUB 

    M 

 on DD és la despesa directa prevista pel curs (honoraris, dietes, material, publicitat, 
etc.), SUB és el conjunt d’ajuts externs rebuts per a l’activitat i M és el nombre de 
matrícules completes previstes. 

Els alumnes de cursos reglats de l’Institut del Teatre gaudiran d’una reducció del 25% del 
preu de seminaris i cursets 

En el cas que un curs pugui admetre alumnes oients, la matrícula per a aquests serà del 40 
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% del preu corresponent. 

En el cas que un curs pugui admetre graduats de l’Institut del Teatre, la matrícula per als 
cursos d’iniciació, bàsics i de perfeccionament tindran una reducció del 15% sobre el preu 
establert.  La matrícula per a la resta de cursos (cursos especials) tindrà una reducció del 
20%. 

La matrícula dels cursos de durada superior a 3 mesos que es realitzen al Centre de Vic 
podrà fraccionar-se de la següent manera: 

• El 60% de l'import de la matrícula abans de l'inici del respectiu curs. 

• El 40% restant de l'import de la matrícula es satisfarà en acomplir-se  el 40% de la 
durada total del curs. 

En aquests casos es dispensa als alumnes de la constitució de garantia i del cobrament dels 
interessos de demora sobre els imports fraccionats i ajornats. 

  
II. Activitats teatrals   

   
  EUR 

1. Teatre Ovidi i Teatre Estudi   
17,15 
22,79 

1.1. Sessió ordinària 
1.2. Sessió extraordinària 
1.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 13,72 

2. Aula taller   
13,72 
22,79 

2.1. Sessió ordinària 
2.2. Sessió extraordinària 
2.3. Dia de l’espectador (dimarts i dimecres no festius, ni vigílies de festiu) 10,29 

3. Preus reduïts   
3.1. Grups escolars o similars, per alumne  4,54 
3.2. Descomptes:   

 
 
 

• 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants 
• 25% per a les associacions teatrals i culturals 
• 50% servei de tiquet 3 
• 50% per als menors de 12 anys  

4. Entrades   
 4.1. En conveni amb la Caixa de Catalunya, s’aplicaran les modificacions 

de preus previstes en el conveni corresponent.  
4.2. Promocionals:   

• Programació infantil  2,33 
• Programació adult  3,44 

   
III. Activitats de la Jove Companyia de Dansa   
   

  EUR 
1. Catxet a Barcelona: 

• 1a funció   
• 2a funció  

  
5.250,00 
3.275,00 

2. Catxet resta de Catalunya: 
• 1a funció  
• 2a funció  

  
5.900,00 
3.650,00 

3. Catxet espectacle Kamuyot a Barcelona: 
• Amb grades 
• Sense grades 

  
6.900,00 
2.275,00 
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4. Catxet espectacle Kamuyot resta de Catalunya: 
• Amb grades 
• Sense grades 

  
9.050,00 
3.200,00 

 
Als imports de l’epígraf III, s’hi haurà d’afegir l’IVA  corresponent 

 
 

  

IV. Serveis Tècnics   
   
  EUR 

1. Serveis Tècnics, per hora:   
1.1. So, maquinària escènica i luminotècnia   

1.1.1. Tipus I  25,00 
1.1.2. Tipus II  23,23 

1.2. Coordinació tècnica    
1.2.1. Tipus I  26,29 
1.2.2. Tipus II  23,23 

1.3. Vídeo  37,55 
1.4. Porter de sala   

1.4.1. Tipus I  17,64 
1.4.2. Tipus II  25,55 

1.5. Regidor   
1.5.1. Tipus I  26,29 
1.5.2. Tipus II  23,23 
1.5.3. Tipus III  26,82 

2. Serveis Tècnics Docents, per hora   
2.1. Tècnic superior docent   37,62 
2.2. Tècnic mig docent  30,09 

   
Als imports de l’apartat 1, s’hi haurà d’afegir l’IVA corresponent, mentre que  
els imports de l’apartat 2 estan exempts d’IVA 

   
V. Activitats de festivals   

   
  EUR 

1. Preus entrades   
1.1. Teatre Ovidi Montllor  10,29 
1.2. Teatre Estudi  6,86 
1.3. Altres espais  4,54 

2. Preus entrades reduïdes    
2.1. Grups escolars o similars. Per persona  4,54 
2.2. Promocionals    

• Programació infantil  2,33 
• Programació adult  3,44 

2.3. Descomptes   
 
 

• 25% per als titulars del carnet jove, jubilats, aturats i estudiants 
• 50% per a les associacions teatrals i culturals 
• 50% servei de tiquet 3  

3. Entrades venudes a través de la Caixa de Catalunya   
• En conveni amb la Caixa de Catalunya, s’aplicaran les modificacions de 

preus previstes en el conveni corresponent. 
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VI. Servei de menjador Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic/Conservatori 
Professional de Dansa(EESA/CPD).  

   
  EUR 

1. Servei/alumne/dia Centre Integrat Escola d’Ensenyament Secundari i 
Artístic/Conservatori Professional de Dansa: 

 

1.1. Menú normal (IVA exempt)                                                                                          6,20 
1.2. Menú vegetarià (IVA exempt)                                                                                          6,20 

2. Servei de Monitoratge (IVA exempt)  2,25 
 


