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Contracte entre Serveis Escènics Romeü ,S.L i l'Instítut de Cultura de Burcelonfl per a la
coproducció de I'espectacle de teatre "Jerusalem" i lil seva exhibició dins el Grec 2019
Festival de Bsrcelona
Barcelona, 18 de juny de2019

REUNITS
D'una part,

la Sra. Margarita Tossas Marqués, gerent adjunta de l'Institut de Cultura

de

Barcelona, en representació d'aquesta entitat per delegació de la Presidència de
data 16 d'abril de 2018, en ús de les facultats conferides a l'article 6.4. dels
estatuts de l'esmentat Institut, amb seu social a Barcelona (08002), al Palau de la
virreina, La Rambla,99, i amb NIF P5890006I, i assistit en aquest acte per la Sra.
Montserrat Oriol i Bellot, secretària delegada del Institut de Cultura de Barcelona

Id'altrapart, el Sr. Daniel Ramón Martínez de Obregón, amb D.N.I. núm. 36.903.645-F, el
qual actua com a Administrador en nom i representació de Serveis Escènics

,

'

Romea 5.L., segons es desprèn de.l'escriptura pública de data 11 de desembre de
1998, autoitzada pel Notari de Barcelona, Sr. Juan José López Burniol, amb el
seu número de protocol 3.797, manifestant sota la seva responsabilitat que
l'apoderament que exhibeix està plenament vigent i que no ha estat revocat o
limitat, i amb seu social al carrer Hospital, núm. 51 de Barcelona (08001) i amb
NIF núm. 8-61.822.292.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i legitimacio necessària per obligar-se
en aquest acte i

MANIFESTEN

I.

IIi

'

i,

III.

Que l'Insfitut de Cultura de Barcelona és una entitat pública empresarial local, amb
personalitat jurídica pròpia, creada.per l'Ajuntament de Barceloni amb la finalitat de
promoure i fomentar les activitats culturals de là ciutat, dintre de les quals, entre d'altres,
otganrtza i programa el Grec Festival de Barcelona.
Que Servels Escènics Romea,S.Z. és una societat I'objecte de la qual és l'organitzacio,la
producció i muntatge de tot tipus d'espectacles.
.i,
Que Serveis Escènics Romea S.2., disposant dels drets de representació de I'obra
"Jerusalem", amb autoria de Jez Butterworth, traducció Cristina Genebat , diiecció Julio
Manrique entre d'altres, interpretació Pere Arquillué declara estar en posició legal
suficient per a la seva explotació, motiu pel qual ha proposat a l'Institut de Cultura de
Barcelona de participar com a coproductor en el seu finançament amb la finalitat de dur a
terme la seva representació.
Que l'1nslitut de Cultura de Barcelona, valorant positivament I'esmentada proposta,
manifesta el seu interès de participar en la coproducció de l'esmentat espectacle, amb la
finalitat d'exhibir-lo al Teatre Grec de Barcelona dins el marc del Grec 2019 Festival de

Barcelona.
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Es per tot el que s'ha exposat que ambdues parts acorden subscriure el present contracte
confonne als següents:

PACTES

Primer.- Objecte
L'objecte del present contracte és fixar els termes de la coproducció de I'espectacle de teatre
"Jerúsalem" utnb autoria de Jez Butterwotrth, traduccíó Cristina Geneba , direcció Julio
Manrique entre d'altres, i fixar ies condicions de la seva exhibició de tres representacions dins el
Grec 2019 Festival de Barcelona, ínterpretat per Pere Arquillué efire d'altres i establir les
condicions econòmiques que regiran I'explotació posterior de I'espectacle.
L'exhibició de I'espectacle es realitzarà al Teatre Grec de Barcelona durant tres representacions
els dies 1,2,3 dejuliol de 2019 a partir de les 22:00h.
Segon.- Pressupost i Finançament

2.1. Ambdues parts áproven un pressupost de producció i exhibició per tres representacions de
I'espectacle "Jerusalem" por un import global de 283.985,83 €uros (IVA vigent a part), d'acord
amb el detall i amb,les condicions de finançament que s'estableixen al'Annex I del present
contracte.
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2.2. Ambdues parts aproven un pressupost de producció de I'espectaúe "Jerusalem" per un
,import de238.747,68€uros(IVAvigentapart),1'InstitutdeCulturadeBarcelonaparticiparàen
rel finançament de la producció de I'espectacle realitzant una aportació fixa per un import de
(12.600,00€),
i60.000,00 €uros, al qual li serà d'aplicació el 2lYo corïesponent a I'IVA vigent
'Bssent el cost total del present contracte de 72.600,00 €uros i una part variable per import de
?5.000,00 euros nets a recuperar de taquilla un cop superat els costos d'explotació.
I

(:)

:l

tres representacions al Teatre
per
de 45.238,15 €uros (IVA
import
Barcelona
un
dins el marc del Grec 2019 Festival de
vigent a part). L'exhibició al Teatre Grec.durant tres representacions dins el marc del Grec 2019
Fàstival de Barcelona es finançarà mitjançant I'import que colrespongui a Serveis Escènics
Romea S.I. dels ingressos obtinguts per la venda d'entrades de.1'espectacle, d'acord amb les
condicions d'autofinançament que s'estableixen al'Annex ldel present contracte.

).s Ambdues parts aproven un pressupost per a I'exhibició durant

Tercer.- Producció Executiva'

3.1. Serveis Escènics Romea S.2, s'encarregarà de la producció executiva de l'espectacle,
responsabilitzant-se de la gestio de la seva producció i explotació, especialment en el que fa
referència a la selecció, contractació i abonament de totes les despeses, impostos i quotes'socials
que es derivin del personal artístic, tècnic i de serveis, eximint a l'Institut de Cultura de
Barcelona de tota responsabilitat al respecte i en base a la normativa legal vigent.
.
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A tal efecte, Serveis Escènics Romea S.I.

serà

l'únic responsable

de:

3.1.1. L'elaboració i presentació a l'Institut de Cultura de Barcelona d'un dossier artístic,
econòmic i tecnic de I'espectacle, que contempli una fitxa artística bàsica (nom de
I'espectacle, idioma, direcció, autors, dctors, etc), els pressupostos de despeses de
producció i exhibició desglossats per partides, un pressupost detallat de finançament
(amb el nom dels altres possibles coproductors, patrocinadors i/o col.laboradors (raó
social i nom comercial, si s'escau), un pla de finançament de la producció (cronograma
relacionant despeses amb la recepció prevista dels ingressos per part de les diferents
entitats implicades), una fitxa tècnica de I'espectacle, etc.
3.1.2.

La contractació de tot el personal necessari per la realització de la producció i'del
personal que aporti al muntatge, representacions i desmuntatge durant I'exhibició de
l'espectacle; és a dir, intèrprets, tècnics, responsables de direcció artística i de gestió,
dissenyadors (escenografia, llums, so, vestuari, disseny gràfic, etc), guionistes, creadors
(dramatúrgia, coreografia, composició musical, audiovisual, etc), fent-se càrrec del
pagament de tots els honoraris, impostos i cotitzacions socials que se'n derivin.

3.1.3.

disseny, construcció, elaboració i aportació dels decorats, vestuari, elements
escenogràfics, attrezzo, perruqueria, maquillatge, elements audiovisuals, utillatge,
fungibles i accessoris necessaris, etc, comprometent-se al muntatge íntegre de la
producció i al manteniment de tot el material que incorpori, aixi com el seu
emmagatzematge durant el període necessari i, finalment, la seva destrucció, la qual
haurà de ser prèviament comunicada al'Institut de Cultura de Barcelona.

El

3.1.4. La contractació dels espais i locals que siguin necessaris pel correcte desenvolupament
del procós de producció i explotació, entre els quals es troben, a títol indicatiu i sense que
en resulti un llistat exhaustiu, els següents: sales d'assaigs, magatzem, estudis
d'enregistrament audiovisual, de so, etc, fent-se càrrec de I'abonament de totes les
despeses que es derivin en concepte de lloguer
.:- .lr' 5.1.5.
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i/o de serveis.

L'assumpeió de les despeses generades per l'explotació de l'espectacle, garantint
I'assistència de tot el personal artístic i tècnic necessari per a les representacions i
aportant els decorats, vestuari, material audiovisual, utillatge, fungibles i accessoris
necessaris, eomprometent-se al muntatge íntegre de la producció i al manteniment de tot
el material que incorpori la producció, així com al seu emmagatzematge i, un cop
finalitzada definitivament I'explotació de l'espectacle, la seva destrucció i/o reciclatge.

i.P".

l)

ü,

3

.6. La contractació i

assumpció de les despeses generades dels transports i les dels viatges
internacionals, nacionals i/o locals, així com l'allotjament, manutenció i càtering de la
companyia.
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i obtenció dels coffesponents visats i permisos que garanteixin I'estada
legal a Espanya de totes aquelles persones que participin d'alguna forma en I'espectacle,
especialment dels.que no provinguin dels països signataris de I'Espai Schengen.

3.1.7. La sol.licitud

i

adquisició dels Drets de Propietat Intel'lectual per a la produpció'de
I'espectacle, garantint la seva cessió per part dels creadors implicats de tal forma que
permeti la representació de l'espectacle dins l'àmbit territorial de tots els països del món i
durant un període mínim de dos anys, a comptar a partir de I'estrena.

3.1.8. L'obtenció

3.2. Serveis Escènics Romea S.Z. restarà facultada, eximint al'Institut de Cultura de Barcelona
de qualsevol responsabilitat i reclamació al respecte, per signar qualsevol tipus d'acord amb
tercers, així com a sol'licitar i concertar qualsovol tipus de subvenció o ajut per a la coproducció
de I'espectacle, amb la condició expressa que sigui totalment compatible amb les clàusules
establertes al present contracte i que, a més a ínés, cap dels possibles acorcls pugui ocasionar uap
tipus de perjudici (directe o indirecte) en la pròpia producció de I'espectacle i/o en la,seva
exhibició dins el Grec 2019 Festival de Barcelona.
En qualsevol cas, Serveis. Escènics Romea S.I. comunicaràal'Institut de Cultura de Barcelona
tots i cadascun dels acords que pugui subscriure.
3.3. L'Institut de Cultura de Barcelona declara conèixer i acceptar:

3.3.1.

la partiaipació en el finançament de llespectacle"Jerusalem" de les següents entitats:
Jt

.

Coproductors:
- Grec 2019 Festival de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona)
Teatre Romea (Serveis Escènics Romea S.L.)
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uart.- Infraestructura tècnica
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',3.3.2. el següent calendari d'exhibició previst:
- Teatre Grec díns laprogramació del Grec 2019 Festival de Barcelona: de
de juliol al2019 a les 22,00h
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L'Institut de Cultura de Barcelona g.aranlirà la disponibilitat del Teatre Grec de Barcelona,
com de la infraestructura i personal relacionats 4l'Annex III: Fitxa Tècníca del presenf
per a la realització del muntatge, assaigs, representacions i desmuntatge de
I'espectacle que tindran lloc dins el marc del Grec 2019 Festival de Barcelona.

4. .

4,2. Serveis Escènics Romea S.I., al seu torn, respectarà totes les mesures de seguretat i
prevenció de riscs que estableixi la legislació vigent, així com les normes de funcionament intem
del recinte escènic i s'adequarà a les infraestructures tècniques i a l'horari del personal del
recinte d'actuació, assumint totes les despeses generades de la modificació de la fitxa tècnica
acceptada que s'incorpora com aAnnex III: Fitxa Tècnica al present contracte.
4
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4.3. Serveis Escènícs Romea S.I., es farà responsable d'obtenir abans que comencin els assajos i
la representació al Teatre Grec les coresponents autoritzacions en el supòsit que hi participin
menors. Serveis Escènics Romea S.2., informarà i enviarà l'esmentada documentació juntament
amb la fotocopia del DNI del signant a I'Institut de Cultura de Barcelona-Grec 2019 Festival de
Barcelona.

Cinquè.- Comunicació i Imatge
5.1. L'Institut de Cultura de Barcelona tindrà el dret en exclusiv? per la creativitat, el disseny, la
producció, la difusió i la contractació de la campanya publicitària genèrica del Grec 2019
Festival de Barcelona, fent-hi incloure I'espectacle, en funció dels diferents suports publicitaris
que s'utilitzen.
efecte, Serveis Escènics Romea S.Z. presentarà amb antelació necessària i suficient una
fitxa artística de l'espectacle i diverses fotografies i/o video, tot aquest material en format digital.

A tal

L'Institut de Cultura de Barcelona tindrà el dret autílitzar el material proporcionat per Serveis
Escènics Romea S.I. (textos, imatges, fotografies, material audio-visual, etc) durant el Grec
2019 Festival de Barcelona, tant amb finalitats de difusió de I'espectacle en els diferents suports
de la campanya publicitàia, com amb finalitats informatives a fi i efecte de cobrir la demanda
dels diferents mitjans d'informació, així com per I'arxiu historic del Grec Festival de Barcelona.
5.2. L'Institut de Cultura de Barcelona eS compromet a editar i distribuir el programa de mà de
I'espectacle de teatre'oJerusalem", seguint el disseny general que s'aplica a tots els programes de
mà del Grec 2019 Festival de Barcelona, aixi com a mencionar-hi que l'espectacle és 'oUna
coproduccií del Grec 2019 Festival de Barcelona, del Teatre Romea i del Centro Dramático
Nacional"
5.3. L'Insti,tut de Cultura de Barcelona no assumirà cap cost en concepte de drets d'imatge o de
propietat intel'lectuál que podrien generar-se per la difusió de qualsevol text iio imatge
subministrats per Serveis Escènics Romea S.I., fent-se aquesta societat responsable de qualsevol
reclamació que pogués produir-se per qualsevol aúor'o drethavent implicat i/o entitat que
lrlostenti o gestioni els seus drets d',explotació, eximint a l'Institut de Cultura de Barcelona de
{ota responsabilitat al respecte.
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4. Serveis Escènics Romea S.I., al seu torn, s'obliga a què en tota comunicació pública,
reproducció i transformació que es realitzi de I'espectacle, mitjançant qualsevol tipus de
material o mitjà virtual, especialment en els programes, catàlegs i publicacions que editi
compte seu, o que s'editin per tercers prèviament, durant i amb posterioritat al Grec Festival
Barcelona, hi consti una frase que esmenti que "Jerusalem" és una coproducció amb el Grec
019 Festival de Barcelona * Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona i que, quan
s'insereixin gràficament anagrames i logotips, hi figurin els oficials subministrats per l'Institut
de Cultura de Barcelona eL una mida que mai no sigui inferior a la de la resta de coproductors
i/o col'laboradors.
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L'Institut de Cultura

de Barcelona faclTitarà,

atal efecte, les aplicacions gràfiques del Grec 2019

Festival de Barcelona.
Serveis Escènics Romea S.I., es compromet a facilitar al'Institut de Cultura de Barcelona
prèviament a'la seva impressió i/o distribució i amb un mínim de dos dies d'antelació, la
maquetació de tots els elements de comunicació específics de l'espectacle'oJerusalem", siguin en
suport material o virtual, per tal d'obtenir el vist-i-plau de la persona responsable de
Comunicació del Grec Festival de Barcelona.

5.5. En cas que Serveis Escènics Romea S.Z. disposi d'una base de dades pròpia informarà a
l'Institut de Cultura de Barcèlona pff tal que la persona responsable de Comunicació del Grec
Festival de Barcelona avalui la possibilitat de preparar una newsletter amb la informació de
l'espectacle "Jerusalem" i/o de la resta d'espectacles del festival, amb la finalitat que sigui
distribuïda per Serveis Escènics Romea S.Z. i se'n faci la màxima tlifusió possible.
Sisè.- Premsa

i promoció

6:.1. Serveis Escènics Romea S.L. íl'Institut de Cultura de Barcelorea es coordinaran per facilitar
la tasca dels mitjans de premsa degudament acreditats pel Grec 2019 Festival de Barcelona.

Romea S.I. es compromet a realítzar, úans de I'estrena de
prèvia
I' espectacle i
sol.licitud per part de l'Institut de Cultura de Barcelona i posterior
del lloc, dates i horaris, les següents accions:

A tal efecte, Serveis Escènics
:j}ti
'i i,'

1.1. Una roda de premsa amb la presència del director de l'espectacle i/o d'algun
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dels

principals intèrprets implicats.
1.2. Un passi de gràfics (realització d'un fragment de l'espectacle amb escenografia, vestuari,
llums i so) o, en el seu defecte, a facilitar I'accés als mitjans acreditats durant un possible
assaig general que es pogués rcalitzar.
1.3. Totes aquelles aclivitats promocionals (entrevistes, etc) que li siguin proposades, sempre i
quan siguin establertes de mutu acord.

iil

6.2. Serveis Escènics Romea S.L. il'Institut de Cultura de Barcelona autoitzen la retransmissió
per ràdio televisió i internet, amb finalitats promocionals iio informatives, de fragments de les
representacions d'una durada igual o inferior a tres minuts.
A tal efecte, ambdues parts es comprometen a facilitar I'entrada i la tasca dels mitjans de premsa
degudament acreditats

L'Institut de Cultura de Barcelona tindrà el dret a enregistrar part de I'espectacle i/o autilítzar
material audiovisual ja editat, per tal que pugui incloure un màxim de tres minuts d'imatges i/o
so que identifiquin I'espectacle en el.web del Festival (www.festivalgrec.barcelona), així com en
el web del Canal Cultura (www.bcn.catlcanalcultura), amb una finalitat exclusivament
informativa i de difusió cultural, de conformitat amb allò dispos at al'art.35 del Text Refos de la
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Així mateix, l?Institut de Cultura de Barcelona informa a Serveis Escènics Romea S.I. que
també s'hi podrà incloure en el web historic del Grec Festival de Barcelona la informació
relativa a I'espectacle acompanyada d'un màxim de tres minuts d'imatges ilo so que
I'identifiquin.
Se:rveis Escènics Romea S.L es fa responsable de comunicar als autors, intèrprets i/o drethavents
implicats el contingut d'aquest pacte,'en el benentès que l'Institut de Cultura de Barcelono no
assumirà cap reclamació, ni cap cost, que es pogués produir al respecte.

Setè.- Explotació audiovisual i radiofònica dels espectacles
La retransmissió per ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà audiovisual de les representacions no
és objecte del present contracte, i, en el seu cas, hauran d'ésser objecte d'un contracte per separat
entre les parts, a excepció dels enregistraments amb caràcter promocional i/o informatiu definits
al Pacte Sisè.

Vuitè.- Invitacions
8.1. L'Institut de Cultura de Barcelona i Serveis Escènics Romea S.Z. disposaran, per tal de
complir amb els seus compromisos institucionals i de patrocini, de les invitacions que considerin
adients per al dia de la éstrena, 1 de juliol de 2019,1es quals seran pactades de mutu acord
mitjançant I'elaboració d'una llista única
8.2. Així mateix, per a la resta de representacions, ambdues parts establiran de mutu acord les
invitacions de caràcter gratuiï de les que disposaran. En qualsevol cas,l'Institut de Cultura de
Barcelona i Serveis Escènics Romea S.I. es coordinaran en reldció a l'establiment del nombre
d'invitacions diàrieS per tal de no incórrer en disfuncions en relació al funcionament habitual del
recinte escènic.

Novè.- Patrocini
9.1. L'Institut de Cultura de Barcelona es reserva el dret a establir els acords de patrocini del
Grec 2019 Festival de Barcelona qve consideri adients.
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is Escènics Romea S.Z. no podrà realitzar per compte propi cap tipus d'acord de patrocini
intercanvi que afecti elGrec 2019 Festival de Barcelona i1o I'espectacle, sense l'autontzació
i expressa de l'Institut de Cultura de Barcelona. A tal efecte, comunicarà a l'Institut de
de Barcelona, prèviament a la seva celebració, els possibles acords que vulgui establir
compte propi, amb la finalitat de no incórrer en incompatibilitats i establir una política comú
la seva recerca.

,i
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Desè.- Venda d'entrades

10.1. Els drets d'explotació de I'espectacle o'Jerusalem" durant el Grec 2019 Festival de
Barcelona coffespondran a Serveis Escènics Romea S.2,, el NIF del qual constarà a les entrades,
sense perjudici de què es realitzi la liquidació de taquilla i el repartiment dels ingressos generats
de la forma establerta allAnnex I: Clàusules Econòmiques del present contracte.

L'Institut de Cultura de Barcelona) en nom de Serveis Escènics Romea S.I., s'encarregarà
d'editar les entrades i de gestionar-ne la venda a les taquilles del Teatre Grec, en les taquilles del
Palau de la Virreina (Tiquet Rambles) i mitjançant el servei de venda anticipada de I'operador
seleccionat a tal efecte pel Grec 2019 Festival de Barcelona, fent-se càrrec de la intervenció, el
registre i el control del taquillatge.

10.2.L'Institul de Culturu de Barcelona estableix I'aforament d'entrades ofertes delTeatre,Grec
en un màxim de 2098 localitats, essent els preus de venda al públic de les entrades sense
descompte els següents:
1699 localitats a 30 €

261 localitats a25 €

138i;;;iil;;Gè

Així mateix,l'lnstitut de Cultura de Barcelona i Sereis Escènics Romea S.L. establiran
acord la política de preus i de descomptes pel Grec 2019 Festival de Barcelona.

de mutu

Onzè.- Drets de propietat intel.lectual

llrl.

Serveís Escènics Romea S.Z. estarà en possessió de les corresponents autoritzacions,
o permisos dèls autors i/o d'altres titulars de drets de propietat intel'lectual reconeguts
la llei implicats en la producció i exhibició de l'espectacle, i estarà al corrent de pagament de
els drets i royalties derivats de la utilització dels textos, les imatges, les músiques i les
grafies per a les representacions, eximint a l'Institut de Cultura de Barcelona de tota
tat al respecte.

..a.

-!-.,1
' 1'.:/

{:

=l

t;
m
(3
i:'-J

í:

la
{,)

ü)

't

(1)

:J
.-l!.
iD

l'í,
!11

lr)

()

:J
í!

1

.2. Serveis Escènics Romea S.L liquidarà.a la Sociedad General de Autores y Editores
), o als autors i/o entitat de gestió'que ostenti els seus drets de representació, un màxim
rc% dels ingressos nets de taquilla obtinguts per la venda d'entrades durant les
que es facin en el Grec 2019 Festival de Barcelona, eximint al'Institut de

Cultura de Barcelona de tota responsabilitat al respectè.

Si I'import exigit per I'autor (o autors) i/old'altres titulars de drets de propietat intel'lectual
reconeguts per la llei fora superior en conjunt al l0o/o esmentat, serà responsabilitat de Serveis
Escènics Romea S.I. abonar la diferència.
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Dotzè.- Assegurances, contractació de personal i riscs laborals
12.1. Elements materials

S.L es responsabilitzarà de cobrir els riscs sobre els elements de la seva
propietat (escenografia, decorat, vestuari, equips, etc) i, a tal efecte, s'encarregarà de contractar
les'pòlisses adients per tal de cobrir els riscs i danys sobre els elements materials esmentats que
poguessin produir-se durant el seu transport, emmagatzematge, manipulació i utilització.
Serveis Escèriics Romea

12.2. Persones

Serveis Escènics Romea S.Z. es responsabilitzarà de tenir assegurat a tot el seu personal,
responsabilitzant-se també d'acreditar que tot el personal tant àrtístic, com la resta, que participi
en la realització de I'espectacle està degudament assegurat (inclòs malaltia, accident i assistència
: sanitària) i, aiximateix, s'encarregarà Je contractar les pòlisses adients per tal de cobrir els riscs
i danys per responsabilitat civil que pogueren derivar-se de la realitzacíó del muntatge, assaigs,
. representacions i desmuntatge de I'espectacle durant el Grec 2019 Festival de Barcelona,
eximint al'Institut de Cultura de Barcelona de tota responsabilitat per qualsevol reclamació que
es poguós produir al respecte.
12.3. Assegurança per cancel'lació de I'espectacle
Serveís' Escènics Romea S.Z. s'encarregarà de contractar les pòlisses adients per cobrir els riscs
de suspensió de I'espectacle per causes meteorològiques, i per força major eximint al'Institut de

Cultura de Barcelona de tota reclamació que es pogués produir al respecte
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12.4. L'Institut de Cultura de Barcelona, per la seva part, es farà responsable de cobrir els riscs i
danys per responsabilitat civil que es poguessin derivar del seu propi personal i del públic
assistent, així com del material i instal'lacions del recinte, durant la realització del muntatge,
assaigs, representacions i desmuntatge de l'espectacle dins el Grec 2019 Festival de'Barcelona, a
excepció dels riscs esmentats al Pacte 12.I., al Pacte 12.2, i alPacte 12.3.
12.4. Ambdues parts manifesten que compleixen la Llei 3111995, de Prevenció de Riscs laborals
i reglamentació complementària (Reial Decret 17112004, entfe d'altres), i seran responsables de
la formació i informació dels riscs inherents a la tasca desenvolupada pel personal propi i
subcontractat.

í\,

Tretzè.- Resolució, suspensió o no realització de l'espectacle
13.1. En cas de possible incompliment de qualsevol de les clàusules del present contracte per
causa imputable a una de les parts, I'altra part es reserya el dret a reclamar la indemnització per
danys i perjudicis a satisfer per la part culpable.

13.2. En cas de possible incompliment de qualsevol de les clàusules del present contracte per
causa de força major, degudament justificada, el contingut d'aquest contracte, o bé quedarà
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sotmès als pactes que s'acordin entre les parts amb la intenció de complir amb I'objecte del
contracte, o bé, si això no fos factible, el contracte serà rescindit sense que cap de les parts pugui
presentar al'altra cap reclamació en concepte de danys i perjudicis.

13.3. En cas de possible suspensió d'una o vàries representacions de l'espectaclo por causes
meteorològiques, degudament justificades, Serveis Escènics Romea S.Z. es responsabilitzarà de
cobrir els riscs que se'n poguessin derivar.
L'Institut de Cultura de Barcelona restarà exonerat de tota responsabilitat.i/o reclamació que e!

poguésproduiralrespecteis'ajustaranelstramsestablertsalsápartats4.l.l i 4.l.2del'Annexl;
Clàusules Econòmiques del present contracte, en funció de l'import retornat per la companyia
asseguradoru a Serveis Escènics Romea S.L.

I,lei aplicable i Jurisdicció

W.-

14.1. Aquest contracte es regeix per la legislació

'civil i mercantil

espanyola, amb expressa

exclusió de la legislació laboral.
14.2. En cas d'incompliment del present contracte, o d'impossibilitat justificada de trobar solució
a les qüestions i/o litigis que pogueren derivar-se de la interpretació i de I'execució de qualsevol

de les seves clàusules, el contracte quedarà automàticament resolt, sotmetent-se les parts als
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, una vegada esgotades prèviament totes les vies de
conciliació possibles.
Ouinzè.- Vigència

La vigència del present contracte serà des del dia de la seva formalització, fins el dia 3l
d'octubre de 2019, sense perjudici d'allo establert a l?Annex l del contracte en relació a
I'explotació posterior de 1'espectacle.
en prova de conformitat i acceptació les parts signen aquest document, per duplicat, a la ciutat
de Barcelona en el lloc i data assenyalats ut supra.

I
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ANNEX T: CT,AUSULES ECONòMIQUES

i aprovat per l'Institut de
^S.2.
Cultura de Barcelona pel finançaqent de la producció de I'espectacle de teatre "Jerusdlem", aiií
com de la seva exhibició al Teatre Grec de Barcelona durant tres representacions diis el Grec
2019 Festival de Barcelona, és de 283.985,83 €uros (IVA vigent upítt1,d'acord amb la següent
distribució pressupostària i les condicions de finançament que s?hi expliciten a continuació:

El pressupost de despeses realitzatper Serveís Escènics Romea

1.
2.

Pressupost de Producció ooJerusalem"
Pressupost d'Exhibició durant el Grec 2019 Festival ile Barcelona

Total Pressupost Despeses

238.747,68€

4s.238.ts€
283.985,83€

1.1. Pressupost de Producció

Les parts aproven un pressupost global de producció de I'espectacle ooJerusalem" per un import
de 238.747,68€uros (IVA vigent a part), d'acord amb les partides pressupostàries i distribució
següents:

'r r,.,;lJ

:.t

?5
ri:

i:l
:;'

:.']
'."

{l}
r.')

ril

ri!

ii,r

tr

:i

';,
.--.-_-

._.....-..-..,i

11

Exp. 177112019

@á,"'ü:?:rïil"
Institut de Cultura
Grec Fesíival de Barcelona
Palau de la Virreina

Ia Rarnbla,99
08002 Barcelona
Telèfon 93 316 ll 12
www.bcn.caíbarcelonacultura
Dir.cció: JULIO MANRIAUE

Producaión: JERUSALEM

Producolór JERUSA-EM

'

PROPOSTA

56 DIES ASSAG

ógor
b30j
bsor
D301

óeor
'osot

bsor
b3ol
b3o1
D30j

b3oj
bsor
ógor

artí6tico

il.luminació

€
€

??
Ruiz / Toni Santos
041

Iiir,rI

:rri

(tri r,

,r,,.r'i

'.1,rli

;i.ir1,

€
€

2
1 s€mana
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I ijr
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€
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I
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I

I
I

GASTOS DE PRODUCCION
nreneració sele assáid í56 dhs\ + tealre llo Alolrilèr v nreoarac;ón sala ensavo í56 días)

btot

I

!
i

't.li

Personal tècnic muntatoe i desmuntatqe sala assaic
I loolrer material lècni(

oersonal de montaie v demsontai€
alouier material técnicc

lranspoíts diversos

tíansportes varios

I

:lrabació obra oer arxiu

Grabación obra Dara archivo
de
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400,00 €
6.000,00 €

i.iií tí,1 tii,
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I
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lVideo
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1.200.00 €
1.000,00 €
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PERSONAL TECNICO
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Ambdues parts acorden que Serveis Escènics Romea S.2., com a productor executiu de
l'espectacl ç "Jerusalem", tindrà un marge acceptable de variabil itat ala baixa de 6.000,00 €uros
(IVA vigent a part) en la gestió de l'esmentat pressupost, corresponent alapartida d'imprevistos
,de pro(ucció, d'acord amb allò establert al Pacte 1.1. del present Annex 1Clàusules
Econòmiques. ús a dir el pressupost de producció de l'espectacle en cap cas serà inferior a
232.747,68 €uros (IVA vigent a part).
1.2. Anortacions al pressunost àe producció

Les aportacions confir.mades per ambdós coproductors garanteixen un finançament de la
producció de l'espectacle de teatre ooJerusalem" de 238.747,68 € €uros (IVA vigent a part),
à'acord amb les afortacions següents:
Aportacions Fixòs:
- Grec 2019 Festival de Barcelona (Institut de Cultura de Barcelona)
60.000,00 €
- Serveis Escènics Romea S.L. (aportació mínima)
147.747.68€
Total Aportacions Fixes Coproducció
207.747,68€
Variables:
is Escènics R.omea S.L.( imprevistos de producció)
Grec 2019 Festival de Barcelona- Institut de Cultura de Barcelona
(A'recuperar de taquilla un cop superats els costos d'explotació)

6.000,00 €
25.000,00 €
3t.400,00 €

Total Aportació Complementària
To t al

finanç ament Pr o duc ció

238.747,68e

1.2.1. ServeiS Escènics Romea S.2., com a productor.executiu
I'espectacle, es compromet a:
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i, alhora, com a coproductor

de

Gestionar el pressupost de producció i exhibició de I'espectacle, seguint la distribució
per partided acordada, exeiutant una despesa mínima de 232.741,68 €uros (IVA vigent
a

part).

:

.

2. Aportar pel.finançament de la producció de "Jerusalem" I'import de 178.741,68 €uros
(IVA a part). Tot això sense perjudici que pugui cercar la participació en el finançament
de la coproducció de tercers coproductors i/o col'laboradors, cercant altr,es fonts de

finançament (sol'licitud de subvencions públiques a tercers, possibles aportacions
d'àltres col'laboradors, etc), reinvertint part dels ingressos generats per l'explotació de
l'espectacle, etc.

.el

pressupost entre els
Realitzar tots els esforços possibles per tal de mantenir
ii)
232.747,68 €uros (IVA vigent a paQ de despesa mínima obligada i els 238.747,68
€uros (IVA a part) de finançament garantit, comprometent-se a fer efectiva una
aportació complementària d'un màxim de 6.000,00 €uros (IVA a part) pel finançament
de la producció de "Jerusalem" si fos necessària.
t.2.t.4, Fer-se càurec dels dèficits que pugui generar la producció de l'espectacle, en cas que
13
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l'execució pressupostària sigui superior al pressupost estimat de 238.747,68€ €uros

(IVA a part).
1.2.2. En consonància amb el punt 1.2.1., Serveis Escènics Romeo S.L. restarà habilitada per tal
de modificar el pressupost de producció aprovat, de la següent forma:

1.2.2.T. Bé sigui al'alça, en cas d'obtenir fonts de finançament superiors a\s232.747,08 €uros
(IVA a part), sense que hi hagi una limitació a tal efecte
1.2.2.2. Bé sigui alabaixa, en cas d'aconseguir cobrir les despeses necessàries de cadascuna de
les diferents partides sense la necessitat de realitzar l'aportació complementària de
6.000,00 €uros (IVA a part), sempre i quan el pressupost definitiu de producció mai no
sigui inferior a un import mínim de 232.747,68 €uros (IVA vigent a part), corresponents
a les aportacions fixes dels coproductors establertes en el present contracte.
1.2.3 Pel que fa a la coproducció es contempla el retorn de l'aportació feta per l'Institut de Cultura
de Barcelona en base a aquests tres supòsits:

-

Imatge de marca, apareixerem com a coproductors en tots els elements de presentació de
publicitat i campanyes de comunicació de l'espectacle "Jerusalem" .
- itrioritut per a l;exhibició de 1'espectacle "Jerúsalem" a liestat Espanyol.
- Per ser coproductor d'aquest espectacle el cost de catxet per funció és més reduït.

l.2.4En qualsevol dels dos supòsits, Serveis Escènics Romea S.2., com a productor executiu de
l'espectacle, es compromet a comunicar immediatament a l'Institut de Culturci de Barcelona
qualsevol canvi que pogués produir-se en el pressupost de despeses aprovat i/o en les diferents
aportacions financeres, i haurà de comptar amb la prèvia aprovació de l'Institut de Cultura de
Barcelona dg totes
vulguin dur a terme
.1i;'"

t::
f:l.

il

cadasouna de les modificacions pressupostàries

i

de finançament que

es

En consonàmcia amb tot allò esmentat al present punt 1 .2., l'aportació econòmica de
de Cultura de Barcelona alaproducció de l'espectacle"Jerusalem" s'estableix en un

fix de 60.000,00 €uros, més el 2lo/o conesponent

a

I'IVA (12.600,00€), que totalitzen la

de72.600,00 €uros.
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En el cas de que els ingressos per la venda d'entrades no arribin a cobrir una part o la
tat de I'aportació variable per import de 25.000,00 euros nets, Serveis Escènics Romea S.L
compromet a fer-se càrrec dels dèficits que es puguin generar eximint a I'Institut de Cultura
Barcelona de qualsevol reclamació al respecte.

2.1. Pressupost d'Exhibició
Les parts aproven un pressupost artístic per a l'exhibició de I'espectacle de teatre "Jerusalem"
dins el marc del Grec 2019 Festival'de Barcelona per un import de 45.238,15 €uros (IVA vigent
apart), d'acord amb les partides pressupostàries i distribució següents:
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PRESSTJPOST

2019

U

DIA

"Et
Sra- Fawcett

/ Dawn

1

DIA 2

1

FUNctó

FUNcró

1

00000€
500 00 €

1

DIA 3
2

00000€

TOTA

FUNcIó3
I OOOOO€

300000€
50000€

500 00 €

500 00 €

1

450 00 €

450 00 €

í 35000€
í o5000€

o301

300 00 €

o301
15500€

1

15500€

o301

Ttc

o501

€

€

€

€

€

€

€

€

í50 00 €

450 00 €

150 00 €

15000€

€

€

0601
kterial

€
10000€

100 00 €

sast.eria

300.oo €
aao,oo €

-€

0701
0703
o703
o703

07M

0704 Dietes
0704
0705

adístic

€

€

€

€

€

€

€
€

10000€

I OO.OO €

MATERIA TECNIC
Malerial tècnic comolementeri
l\4aterial tècnic funqible
Transoorl meterial iècnic
Lloouer backline
Lloouer audiovisual
ilm
tècnic

€

4.500.00 €
'1.000,00 €

I 40000€
GREC
GREC
175.00 €

€
€
€

€

c
GREC
GREC
75.00 €

í:rl.l;ir itrí')rl

7,11.1, 1,:lr

€

.GREC

€

75.00 €

inc en pto producció

€

800000€
€

taula i microfonia ??

inc en cost tècnics cia

€
€
€
153.30 €

539.70 €
539,70 €
'1.079.40 €
GREC
GRFC

1s3,30 €
306.60 €
GREC

€

€

GREC

€
€
€
153.30 €
153,30 €
306.60 €

GREC
GRFC

325,00 €
€.

€
8.000,00 €
€
846.30 €
846,30 €
1.692.60 €
€
€

€

€
11.385.20 €

íiriltrr;rli,

l:;i::lir{l l!)li

40000€

7.225,00

Director tècnic
Personel tàcnic comnànvia ml rnlatoe
Personal de càrreoa v desccàrreoa
Tècnic llums Cia
N/aquinista Cia
ïècnic so Cía
Personal tècnic muntatoe i desmuntatoe anfiteatre
Personal de càrreqa i descàrreqa a I'anfiteatre
Sequretat social

i

1

GREC

1i'.íí,rifijt rii.lrtt rit,

.liil,l(.,11 li i)):iiri (,t,rt

4.500.00 €
1.000.00 €

l

;'.li t1 (irir.r\(

?)ti,lJ.1:ii'\';:.: l.i.iil;iiir{r]1.:

l 11;

i:i;,I;lriri{rr:i,

45.238,1s €
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2.2. Finançament del pressupost d'exhibició de I'espectacle

2.2.1. Serveis Escènics Romea S.I., en consonància amb els critéris d'autofinançament de
I'exhibició de I'espectacle que s'estableixen al punt 4.1 del present Annex I, assumirà
íntegrament el cost derivat del finançament de l'exhibició de llespectacle"Jerusalem" durant tres
representacions els dies 1,2 i 3 de juliol de 2019 dins el marc del Grec 2019 Festival de
Barcelona, d'acord amb el pressupost establert i el finançarà en funció dels ingressos de taquilla
que s'obtinguin per l'explotació de I'espectacle durarit el Grec 2019 Festival de Barcelona.
2.2.2. Serveis Escènics Romea S.I.. com a productor executiu de I'espectacle, es compromet a
comunicar immediatament al'Institut de Cultura de Barcelona qualsevol canvi que pogués
produir-se en el pressupost de despeses mínim aprovat per import de 42.913,15 €uros, fent-se
càrrec dels dèficits que pugui generar l'exhibició de I'espectacle.

Si els possibles canvip afecten les representaciorts durant el Grec 2019 Festival de Barcelona,
l'Institut de Cultura de Barcelona es reserva el dret a reclamar a Serveis Escènics Romea S.I. la
devolució dels imports aportats.
2.2.3 Serveis Escènias Romea S.Z com a productor execúiu i, alhora, com a coproductor de
l'espectacle, es compromet a fer-se càrrec dels dèficits que es puguin generar l'exhibició de
l'espectacle en el cas de que els ingressos per la venda d'entrades no arribin a cobrir el
pressupost mencionat al punt 2.1 delpresent annex I. CJàusules Econòmiques.
3. Dates de pagament
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'Institut de Cultura de Barcelona, prèvia formalització del contracte, efectuarà el pagament a
Escènics Romea S.I de l'import corresponent a la seva aportació a la coproducció
tal efecte, un cop formalitzat el present contracte, Serveis Escènics Romea S.Z. emetrà la
factura detallada i la presentarà electrònicament al registre general d'entrada de

Ajuntament de Barcelona mitjançant el

pgrtal que trobarà al

web
posant la. codificació següent "Codi DIR3 Oficina
LA0006806 - Institut de Cultura de Barce,lona, NIF: E5P58900061, Adreça: La
núm.99,08002 Barcelona / Codi Organ Gestor: l3l7 - Direcció de Programes
Codi Unitat tramitadora: 33323 - Grec Festival de Bqrcelona / Exp177I.-2019", i
d'acord amb la següent distribució

3..1)

-

Primera factura: per ux import de 30.000,00 €uros, més el 2lYo corresponent a I'IVA
6.300,00€, que totalitzen la quantitat de 36.300,00 €uros, .en concepte de primer
pagament per a la coproducció de I'espectacle.

El pagament es farà efectiu prèvia presentació de la corresponent factura en el Registre
de l'Institut de Cultura de Barcelona, en un termini màxim de quinze dies hàbils a
comptar a partir de la data d'entrada de la factura a I'esmentat Registre
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3.2)

Sego+a factura: per un import de 30.000,00 €uros, més el 2Io/o conesponent a

I'IVA

quantitat de 36.300,00€uros, en concepte de segon

6.300,00 €uros- que totalitzen la
pagament per a la ioproducció de l'espectacle.

Fl pagament es farà efectiu un cop efectuades les representacions a parlir del dia 5
d'agost de 2018, prèvia presentació de la corresponent factura en el Registre de l'Institut
de Cultura de Barcelona amb una antelació de quinze dies

Els esmentats pagaments es realitzarafi mitjançant' transferència bancària en el compte bancai
indicat a continuació:
Banc: BBVA
!
Oficina: Paseo de Gracia, 84
Titular: Serveis Escènics Romea S.L. \
Número de Compte: ES24-0 1 82-2342-1301 -01 56-27 49
4. Explotació de I'espectacle

Els drets d'explotació de l'espectacle "Jerusalem" correspondran a Serveis Escènics Romea 5.L.,
de Barcelone, en éls ingressos que se n'obtinguin en cadascuna de les dues
fase.s diferenciades d'explotació de I'espectacle d'acord amb els següents paràmetres:

il''Institut de Cultura

4.1. Explotació de I'espectacle al Teutre Grec durant el Grec 2019 Festival de Barcelona

Els ingressos nets de taquilla obtinguts per fa venda d'entrades durant les tres representacions de
dins el Grec 2019 Festival de Barcelono es distribuiran entre Serveis Escènics
..,ià
,s.2.
i
l'Institut de Cultura de Barcelona com a coproductors de l'espectacle.
.,lj,rt
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c)

per ineressos nets de taquilla els ingressos bruts un cop descomptats:
un lYo dels ingressos bruts en concepte de despeses derivades de la venda d'entrades
cost transaccions vendes pel web i per datàfon -comissions TPV-VISA -).
el l0o/o dels ingressos bruts, coffesponent a I'IVA vigent de les entrades.
un màxim, en el seu conjunt, d'un 10% dels ingressos bruts sense IVA, corresponent a
de propietat intel'lectual (drets d'autor i connexos, incloent les despeses de gestió, si

les deduccions corresponents, els ingressos nets es distribuiran d'acord amb els
següents tlams i percentatges

4.1.1. Primer Tram: fins la quantitat de70.238,15 €uros, l'Institut de Culturq de Barcelonano
participarà en els ingressos nets obtinguts per la venda d'entrades, essent la totalitat dels
esmentats ingressos per Serveis Escènics Romea S.2., en concepte de recuperació dels seus
costos d'exhibició mencionats a l'apartat 2.1 de I'Annex I: Clàusules Econòmiques i la part
variable que no paga el Grec amb factura sinó com apartvariable per import de 25.000,00 euros
(Iva a part).
,'1
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D'acord amb allò establert al punt 2.1 del present annex I Clàusules Econòmiques aqvesta
quantia màxima de 45.238,15 €uros s'ajustarà a l'import definitiu de les despeses d'exhibició de
I'espectacle, en cas que no sigui necessari executar totalment o parcialment la partida
d'imprevistos de material tècnic i imprevistos de la produòció establerta en el pressupost per
import de2:325.00 euros (Iva apart).
4.1.2 Segon Tram: Un cop superada la quantitat obtinguda en el primer tram fins a un màxim de
70.238,15 €uros, ambdós cóproductoqs signants aet present contracte participaran en els
ingressos nets que se n'obtinguin per l'explotació de l'espectacle (excloent la de tercers
coproductors)

, d'acord amb els següents percentatges;

4.1.2.1. Un 58,11
4.1.2.2. Un 41,89

oá correspondrà aServeis Escènics Romea S.L.
0á correspondrà a l'Institut de Cultura de Barcelona

4.1.3. Serveis Escènics Romea S.Z. i l'Institut de Cultura de Barcelona es comprometen a
realitzar la liquidació d'ingressos taquilla en el termini més breu possible i en qualsevol cas

fïi

3fl.H tr2:;:,ïY::rli,?;:*,a s L presentarà amb ra suncient anteració a t,rnstiitut de
Cultura de Barce:lòna el tancament econòmic de despeses de producció i exhibició de

l'espectacle, acompanyat d'una relació detallada de documents acreditatius (nòmines, factures
identificant qúm. de fra., raó social i NIF del proveïdor, concepte, import base i data
d'abonament).
Serveïs Escènics Romea S.r. i l'Institut de Cultura de Barcelona signaran el'fuIl de liquidació
corresponent en duplicat exemplar on hi constarà la informació relativa als ingtessos pbtinguts
per la venda d'entrades de I'espectacle, així com les deduccions que li siguin aplicables d'acord
amb allò establert a I'inici del punt 4.1. del present Annex I.

'Institut de Cultura de Barcelona emettà, si s'escau, dues factures a Serveis Escènics Romea
L.:

-L
t?t

i:l
ir)

L1?

tu

1.4.1. una factura per un import base corresponent al lo/o dels ingressos bruts, en concepte de
rescabalament parcial de despeses derivades de la venda d'entrades (transaccions per
vendes d'entrades pel web i TPV-VISA). A l'esmentat import, li serà d'aplicaiió el
tipus d'lVA vigent corresponent.

{i)

c)

J

tu

4.1.4.2. si s'escau, l'Institut de Cultura de Barcelona emetrà una factura a Serveis Escènics
Romea S.2., en concepte de recuperació dels seus costos de producció, per I'import
resultant d'aplicar allò establert a I'apartat4.1.2.2) del present Annex 1, al qual li serà
d'aplicació el tipus d'IVA vigent corresponent segons legislació vigent, comprometentse Serveis Escènics Romea S.L. a abonarla en un termini no superior als trenta dies de
la data d'emissió
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4.1.5. En cas de suspensió de qualsevol de les representacions de l'espectacle, Serveis Escèr1ics
S.I., com a titular de la venda i en tant que dipositari de larecaptació fins que no es faci
la liquidació, es compromet a retornar l'import de I'entrada a cadascuna de les persones que ho
sol'licitin, en el mateix punt de venda on va ser adquirida, apartft de transcorregudes 24 hores de
la data de suspensió i durant un termini d'un mes, sense perjudici que, eg el seu nom, sigui
l'Institut de Cittura de Barcelona qui retomi l'import de l'entrada a cadascína de les persones
que l'hagin òomprada mitjançant el web del Grec 2019 Festival de Barcelona, a les taquilles de
Tiquet Rambles i a les taquilles de| Teatre Grec.
Romea

4.1.6.L'Institut de Cultura de Barcelona declinatota responsabilitat en qualsevol reclamació que
pogués produir-sé per qualsevol dels altres coproductors i/o col'laboradors pels ingressos
derivats de I'explotació de I'espectacle durant el Grec 2019 Festival de Barcelona, essent
responsabilitat única i exclusiva de Serveis Escènics Romea S.L. assumir tota possible
reclamació al respecte
5. Balanç de la producció

i explotació

5.1. Serveis Escènics Romea S.Z. es comprometaaportar al'Institut de Cultura de Barcelona
abans del dia 16 d'octubre de 2019 un balanç econòmic de despeses i ingressos de producció i
exhibició de I' espect acle " Je r us al e m" qve contingui :
5.1.1. un quadre comparatiu entre el pressupost inicialment establert en contracte
econòmic definitiu de despeses, amb un diferencial per partides.
.'t\

-

,.i1.!. l

'

I

!t.l

ir

:

5.1.2. una relació de factures i/o nòmines vinculades a I'espectacle "Jerusalem" on, seguint
l'ordre conceptual del pressupost presentat, s'identificarà el núm. de fra., la data d'emissió, el
proveïdor (raó social i NIF), l'import base i IVA, així com la data de pagament.

ril.

.1!- i
$
,:1,
t 1 :li

,:.

i el tancament

'i -i.

5.1.3. un detall de les fonts de finançament.

5.2. L'Institut de Cultura de Barcelona es reserva el dret de sol'licitar qualsevol tipus de
documentació acreditativa de les condicions econòmiques establertes al present contracte i, en
cas que I'execució acreditada del pressupost sigui inferior al pressupost de producció i exhibició
mínim establert (275.660,83 €uros, IVA vigent a part), Serveis Escèlnics Romea S.L es
compromet arealitàar un recàlcul dels imports, trams i percentatges establerts als apartats 4.1.1 i
4.1.2. del present Annex I, per tal d'ajustar-los al cost definitiu de la producció i exhibició de
I'espectacle durant el Grec 2019 Festival de Barcelona.

A més a més, en cas que l'execució

acreditada del pressupost de producció sigui inferior al
pressupost mínim aprovat de 232.147,68 €uros (IVA vigent part), Serveis Eicènics Romea S.L.
es compromet a reemborsar a l'Institut de Cultura de Barcelona, de manera proporcional ala
seva aportació, el diferencial entre el pressupost mínim aprovat i el tancament final acreditat de
la producció de I'espectaçle.
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5.4. L'Institut de Cultura de Barcelbna restarà exonerat de qualsevol responsabilitat per
qualsevol reclamació que pogués produir-se per qualsevol dels possibles col'laboradors,
exhibidors i/o tercers en relació als ingressos derivats de l'explotació de l'espectacle, durant el
Grec 2019 Festival de Barcelona, essent responsabilitat única
Romea S. l. assumir tota possible reclamació al respecte.

PeTI'INSTITUT DE CULTURA DE

BARCELONA

i

exclusiva de Serveis Escènics

PeT SERVEIS ESCENICS ROMEA S.L.
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ANNEX

1.

III: FITXA TüCNTCA

L'Institut de Cultura de Barcelona gararfiirà la disponibilitat del Teatre Grec de Barcelona,
amb'la dotació d'infraestructures i serveis relacionais a continuació:

1.1. PERSONAL I HORARIS
1 cap d'elèctrics, 1 cap de so, 1 cap de maquinària
2 maquinistes
4 elèctrics

4so

i

1

regidor.

/

Qualseüol alteració del personal haurà d'estar acceptada per la direcció tècnica del Festival.
Normalment les jornades es dqfineixen de la següent manera:

MAQUINARIA I SO

:

Horaris de muntatge
Assajos:

o
o

Torn matí: de 8:00 a 15:30 h. Amb mitja hora per esmorzar de 10:00 a 10:3Ç
Torn tarda-nit: de l5:30 a24:00hen general Amb una hora per sopar de 20:30 a2l:30

Funcions:

o

Torn tarda-nit: de 16:00 a24:00hen general, Amb una hora per sopar de 20:30 a2l:30
Horaris d'Assajos so: de 16:00h a 20:30h

LLUMS:
Assajos:

o
.

Torn matí: de 8:00 a l5:30 h. Amb rnitja hora per esmorzar de 10:00 a 10:30
Torn tarda-nit: de 15:30 a24:00h en general Amb una hora per sopar de 20:30 a21:30

En el cas de que s'hagi d'enfocar el horari es prorrogarà fins a les 03:00h. El tècnic de taula
podrà quedar programant fins les 04:00h per necessitats del servei.
Funcions:.

o

è,
:-}\
lll

r,
t,,
f]
r;

i,l

Torn tarda-nit: de 16:00 a24:00hen general. Amb'una hora per sopar de 20:30
2l:3Oh

a

,[.2. DESER
:

I

lc apacitat 2098 espectadors

' "

l:{

.;)
."j

".
:r;
::-l

i._.-

l.

JITLUMINAEIO
DIMMERS:
156 Canals de 2,5Kw
18 Canals de 5 Kw
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Control:
1 Taula MARTIN Ml, amb protocols DMX'512 (mínim 3 universos)preparada pel
control de projectors mòbils.
Projectors:

8

Bateries completes (4 projectors) amb làmpada PAR 64 de baix voltatge. ACL
IANIRO COSMO BEAN de 2Kw per a llum de sala.
48 Projectors amb làmpada PAR 64, CP 60 i/o CP 6l i/o CP 62.SPOTLIGHT, TOMAS
12 PIXELINE o similar PIXEL RANGE 1044
30 Retalls ETC de 750W d'angle màxim de 10o
32 Retalls ROBERT JULIAT 714SX de 2Kw
20 PAR LED PROLIGHT 93
12 Projectors ADB 201 amb lent Fresnel de 2Kw.
36 Projectors ADB 201 amb lent PC de 2Kw
36 Retalls ROBERT JULIAT 6145 de lKw

6

2 FRESNELde 5Kw RANK STRAND POLLUX.
2 Canons KORRIGAN de seguiment HMI 1200W

10 Projectors MAC2000 WASH
10 Projectors mòbils tipus Mac2000 PROFILE o PERFOMANCE
Sa

SISTEMA PRINCIPAL
PA:
Dos sistemes principals Line Array L'ACOUSTICS (9 unitats Kara cadascun) o similar
Dos sistemes de 2 L'ACOUSTICS SBlS o similar
6 Subgreus L'ACOUSTICS SBl l8 (tres a cada costat de I'escenari) o similar
2 caixes L'ACOUSTICS 108P per cobrir primeres files o similar
4 caixes L'ACOUSTICS 108P per cobrir les últimes files més properes a I'escenari. o
similar

'l:;r
: i

,:

l:,
l)
!-l
i::
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.'r'

I
I
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í

i i')

I

I

fr-'

l
l
i

a_)

I

i-;"
!

Controls P.A:
Taula digital YAMAHA PM5 RH v.2 o similar
Equalitzador KLARKTEKNIKDN-360 2x3l Bandes. o similar
DTC 790 SONY-DAT o similar
DENON DN C615 CD-MP3 o similar
TASCAM MD 350 Minidisc o similar
TASCAM 112R Cassete o similar
Multiefectes YAMAHA SPX 2000 o similar
LEXICON PCM 70 v.2.0 o similar
LEXICON PCM 81 v.2.0 o similar

1
1
I
1
1
1
1
1
1
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I
I

KLARK TEKNIK DN 60, RT 60. o similar
Central d'intercom dual ASL 85216 amb 10 sub- estacio ns

i

10 cascos. o

similar

Micros (amb cable): '
I Set de microfonia, SHURE, SENNHEISFR, NEUMANN, SCHOEPS, TELEFUNKEN,
ELECTROVOICE, CROWN, AUDIOTECNICA, AMT, AKG, D.I.
- Peus de micro girafallarga lcurta
- cables de micròfon

necessaris

Micros (sense fils):
22 Sistemes inalambrics SENNHEISER ew 500) mà i petaques
antenes, boosters i splitters
Monitors:
Taula YAMAHA M7CL48 o similar
Equalitzadors DBX 2231EU o similar
Side - fills MEYER SOUND UPA lP o similar
monitors d&b audiotechnik Max 12" o similar
monitors d&b audiotechnik Max 15'l o similar
etapes de potència d&b audiotechnik Dl2 o similar
Infra: Red, senyal i càrrega.

1
20
2
8
4
6

responsabilitzaràde contractar i assumir el cost que se'n derivi
de les infraestructures i personal no contemplats al punt l. del present Annex i en especial del
backJine, equipament audiovisual, càtering, tovallolès, etc.
2'. Serveis Escènic Romea,

S.I.

es

3. L'Institut de Cultura de Barcelona informa a Serveis

Escè:nic Romea, S.Z. que I'espectacle
que
en cap cas podrà frnalitzar més enllà de les
haurà de començar puntualment a les 22:00h. i
24:00h. essent responsabilitat de Serveis Escènics Romea, S.I. info'rmar als artistes implicats
d'aquests límits horaris i vetllar pel seu estricte compliment.

4. Qualsevol canvi en aquesta fitxa tècnica serà acordat per mutu acord entre la Direcció Tècnica
del Grec Festival de Barcelona y la Direcció Tècnica de la companyla.
Per I'INSTITUT
/:\

.:til'

I

s.L. B-61822292

i Maqués

:;" t'
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ESCàNICS

CALTURA DE BARCELONA

Adhffhl$íáttrr

F. e3 318 23 e3

\l

'Montserrat
.Secretària
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ANNEX IV: FITXA ARTíSTICA

Gènere: Teatre

Espai: Teatre Grec
Dates: De 1'1 al3 de juliol
lFrorat'rs 22h
Idioma: Espectacle en català

Autor: Jez Butterworth
Traducció: Cristina Genebat
Direcció: Julio Manrique
Interpretació: Pere Arquillué (resta de repartiment en curs)
Escenografi a Alej andro Andújar
Vestuari: Maria Armengol
Il' luminació : Jaume Ventura
nspai .onon Oamien Bazin
Audiovisuals : F'rancesc Isern
Ajudantia de direcció: Xavi Ricart
Cap de producció: Maite Pijuan

Producció executiva: Marina Vilardell
Cap d'oficina tècnica: Moi Cuenca
Per I'INSTITUT

CALTARA DE

BARCELONA

PET

SERVEIS ESCàNICS ROMEA S.L.

teatrer
r),

1.-i

SERVEIS

i\

"<."
T. 93 301 55 04 - F.93 318 23 93

'tI

Margarila Tossas i Maqaés
Gerent adjunta
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Ddniel Ramón Mafiínezde Obregón

Administrador
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