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DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA

Atès que, la Regidoria de Cultura aposta per la creació i promoció d’un circuit 
d’exhibició i intercanvis, que fomenti la mobilitat de grups i companyies de teatre 
amateur, en el qual puguin participar grups  de teatre amateur de Castelldefels.

Atès que al 2017 es va iniciar el Cicle de participació de Teatre Amateur a Castelldefels, 
per a la qual cosa es van aprovar unes bases i vist que aquest projecte ha resultat 
satisfactori, es va proposar aprovar unes noves bases de participació cada any. 

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,

D I S P O S O :

Primer.- Aprovar les bases i convocatòria que regularan la participació del Cicle de 
Teatre Amateur  per al 2019.

Segon.- Determinar l'extracte de la convocatòria  esmentada, de la següent manera:

1. Objectiu
Promoure i donar suport a l'exhibició i la difusió d'espectacles d'arts escèniques de 
companyies de teatre amateur de Castelldefels.

2. Organització
Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels.

3. Participants
Poden participar les formacions teatrals de Castelldefels (de teatre de text, gestual, 
monòlegs, teatre musical, etc),  que estiguin donades d'alta al Registre d'Entitats de 
l'Ajuntament  de Castelldefels, degudament acreditades. La participació màxima serà 
de  8 grups de Castelldefels.

4. Celebració 
El cicle se celebrarà  en diumenge, durant els mesos de gener, febrer, març i abril del 
2019, amb un màxim de 8 dies (1 dia per formació/grup teatral). Les representacions 
tindran lloc al Teatre Plaza. Les dates seran les següents:

- Diumenge 27 de gener 
- Diumenge 10 de febrer
- Diumenge 17 de febrer
- Diumenge 24 de febrer
- Diumenge 10 de març
- Diumenge 24 de març
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- Diumenge 7 d'abril
- Diumenge 14 d'abril

5. Jurat
El jurat estarà format per un tècnic de cultura, un tècnic del teatre, i un especialista en 
arts escèniques. 

6. Criteris tècnics i artístics de selecció  
En cas que es presentin més de vuit companyies, el jurat establirà un màxim de 
companyies participants tenint en compte els criteris següents: currículum de la 
companyia, viabilitat tècnica del muntatge, qualitat artística, originalitat, posada en 
escena, i durada del muntatge/desmuntatge.

7. Presentació de sol·licituds
Per formalitzar la inscripció cal enviar la instància oficial degudament complimentada. 
Caldrà adjuntar un dossier complert del muntatge proposat en format paper i/o suport 
digital que ha d’incloure:

 Fitxa artística
 Fitxa tècnica (si se’n disposa)
 Currículum de la companyia
 Vídeo o material gràfic (si se’n disposa)
 Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

Les sol·licituds s'han adreçar a:

Ajuntament de Castelldefels
Departament de Cultura
Ref. Cicle de teatre amateur de Castelldefels
Pl de l'Església, 1

La data de presentació serà del dilluns 5 al dimecres 21 de novembre de 2018, a les 
19h. Les peticions s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

8. Espectacles
Cada grup podrà presentar una obra d’estrena. Hauran d’estar degudament 
autoritzades per la SGAE; en cas contrari, la responsabilitat recaurà en el grup que 
l’hagi proposat. La companyia es farà càrrec del pagament dels drets d’autor que 
generi la representació de l’espectacle. 

L’organització es reserva el dret a establir l’ordre de les actuacions, la distribució de 
timmings de muntatges i desmuntatges.



Cada companyia disposarà de 12 hores totals d'ús del Teatre Plaza, majoritàriament 
d'11 a 23h. En cas que es necessiti més temps, aquest s'haurà d'abonar. En tot cas, 
estarà ajustat a disponibilitat de l'equipament.

Es podrà disposar de l'escenari del Teatre Plaza de forma gratuïta un màxim de dues 
tardes/nits en horari de 16 a 24h, per a assaigs previs dels espectacles, sempre en 
funció de la disponibilitat de l'equipament.  

9. Entrades
Cada companyia comptarà amb el 100% de la taquilla recaptada per la seva 
representació. El preu màxim de l’entrada serà de 6€ IVA inclòs. L’ajuntament de 
Castelldefels confeccionarà les entrades i farà el servei de venda.
 
S'establiran abonaments per a tots els espectacles a un preu de 4 euros per espectacle.
L'Ajuntament es reservarà la quantitat de 20 entrades per espectacle que es posaran a 
disposició dels usuaris d'Apropa Cultura. 

Cada companyia haurà de posar a disposició de les altres companyies 14 entrades 
gratuïtes per a l'assistència a l'espectacle propi (dues per companyia).

10. Compromisos
L’ajuntament de Castelldefels aportarà a les companyies participants la cessió gratuïta 
del teatre dotze hores en total, per a assaig, muntatge i representació.

El muntatge escènic, atrezzo i material tècnic específic fora de la fitxa tècnica del 
teatre anirà a càrrec de les companyies.

Totes les companyies hauran de disposar de personal tècnic de suport segons les seves 
necessitats.

Qualsevol circumstància que pugui sorgir i que no estigui prevista en aquestes bases 
serà resolta per la comissió organitzadora.

11. Resolució
L'organització farà pública la decisió dels grups participants el dimecres 28 de 
novembre de 2018. 

12. Acceptació bases
La participació en el 3r Cicle de Teatre Amateur de Castelldefels implica l'acceptació 
d'aquestes bases.

Tercer.- Publicar aquestes bases a la web de l'Ajuntament de Castelldefels.

Davant meu:

Signat electrònicament el 29/10/2018,10:32:01

Maria Asunción Miranda Cuervas

Ajuntament de Castelldefels

L'Alcaldessa,

Signat electrònicament el 29/10/2018,13:07:02

José Antonio Andrés Hernández

Ajuntament de Castelldefels

El secretari,
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