
NOTA FISCAL: 
 

Els preus per lloguer tenen inclòs l’IVA. Per tant, el preu que apareix és el preu final. 
Per a persones físiques amb activitat, associacions o empreses, a l’hora d’efectuar la factura es descomptarà el 19% d’IRPF de la base del preu, retenció que 

haurà de declarar el receptor de la factura en les trimestrals 115 i l’anual informativa180. 
 

COMISSURAespai 2017 
 www.comissuraespai.wordpress.com 

960150496 / 644257018 / comissuraespai@gmail.com 
 

COMISSURAespai s’obri als amics, artistes i companyies d’arts escèniques que necessiten un espai on assajar, crear o investigar. També als professionals que 
necessiten un espai per desenvolupar la seua acció artística-formativa i volen mantenir la seua autonomia en els màxims aspectes possibles (gestió del curs i pedagogia). 

 
FORMACIÓ                                          
 

Responsabilitats a compartir entre formador-a i espai: 
 

· Formador-a:  
Desenvolupa l’acció pedagògica i la gestió de 
l’alumnat. 

 
 

· COMISSURAespai:  
Ofereix l’espai i el seu manteniment. 
 

Característiques de l'espai, per a formació: 
1 zona diàfana de 5 m x 8 m, amb linoli. 
1 zona de 5 m x 4 m de descans o reunions. 
Altura local: 4 m. 
1 wc. 
Altaveus per connectar diferents suports d'audio.  
Wifi. 
2 matalassets. 
Neteja i assegurança de responsabilitat civil. 

 

Repartiment d’ingressos (Cursos regulars, intensius i mostres):   

75% formador/a-25% sala. 

CREACIÓ 
 

Característiques de la sala per assajos, creació i investigació: 
 

1 zona diàfana de 5 m x 8 m, amb linoli. 
1 zona de 5 m x 4 m de descans o reunions. 
Mini zona office amb microones. 
1 wc. 
3 trapezis (altura local 4 m.) + 2 matalassets. 
Wifi i altaveus per connectar diferents suports d'audio.  
Neteja i assegurança de responsabilitat civil. 

 

Temps i preus del lloguer per a creació:  
 

Hora solta: 6 €  
 
Promocions: 
Paquet* de 15 hores:   78  €  
Paquet* de 30 hores: 132  € 
Paquet* de 40 hores: 168  €  
Paquet* de 60 hores: 240  €  
Paquet* de 80 hores: 300  €  

*Paquets bimestrals. 
*Diumenges i festius: complement de 10 € per dia. 

    
* Propostes grupals que es desenvolupen al llarg d’un 

trimestre, semestre o un any i que necessiten l’espai un matí fixe o 
una vesprada fixa cada setmana: 65 € mensuals per al grup.

 


