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La seva polivalència ha permès acollir tot tipus d’esdeveniments esportius, culturals, lúdics i 
corporatius tant nacionals com internacionals.

La seva versatilitat i el sistema integrat de tancaments, permeten acollir diferents formats d’actes  
amb un aforament máxim de 17.960 persones.

El Palau Sant Jordi és una instal·lació en constant renovació que 24 anys després de la seva 
inauguració segueix demostrant dia a dia la seva capacitat d’adaptació envers el futur.

El Palau Sant Jordi 
és un recinte pioner que ha demostrat ser,  

des de la seva inauguració el 1990, l’espai a 
Barcelona... on tot és possible.

INTroDuCCIó
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó
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SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC GENERAL

 SUMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER ESPECTACLES 

Superfície total de pista 

Llargada

Ample mínim sud

Ample mínim nord

Ample màxim

Alçada útil

Alçada màxima Catwalk

Alçada mínima Catwalk

Aforament màxim

4.500 m2

97 m.

37 m. 

33 m. 

52 m. 

20 m. (zona sur)

26,85 m.

22 m.

17.960 pax.

3.500 m2

90 m.

32 m. 

32 m. 

40 m. 

Dos suministraments electrics de 25 kV, independents i commutats en origen.

un grup electrògen de 330 kVA per enllumenat d’emergència i evacuació.

DADES TÈCNIQuES 
GENErALS

MIDES   sense grada retràctil amb grada retràctil

A LA ZONA ESCENOGRÀFICA (Sud):

una línia trifàsica de 1000 A, a 400 / 230 V, neutre i amb una presa F2 / D2 en un sol punt. 

una línia trifàsica de 1000A, a 400 / 230 V, neutre, distribuida en:

•	una línia trifàsica de 400 A, a 400 / 230 V, neutre, al Catwalk. 

•	una línia trifàsica de 600 A, a 400 / 230 V, neutre, repartida entre els costats Est, oest i 
la zona central de la pista. 

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE    SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrACTACIó
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CÀRREGUES

AL TERRA:  

Les càrregues permanents i uniformement repartides no poden superar els 1000 kg./m2.

Les càrregues puntuals han de transmetre un màxim de 5 kg./cm2.

En el cas de camions, aquests no poden superar les 10 tm. per eix.

MALLA ESPACIAL DE COBERTA: 

 
108 punts de càrrega distribuïts per la malla espacial, que disposen d’anelles de diferents 
colors en funció de la càrrega màxima que poden suportar. Cada punt de càrrega disposa 
d’una cèdul·la que permet controlar a temps real les càrregues penjades de la coberta, 
mitjançant un software específic.

Hi ha 89 punts de càrrega màxima de 500 kg. i 19 punts de carrega màxima de 1000 kg. 

CATWALK: 

 
L’estructura del Catwalk disposa de 175 punts de càrrega mòbils, cadascun dels quals pot 
suportar fins a 300 kg. de càrrega màxima. Aquests punts es troben distribuïts per tota 
la superfície, havent-hi una major concentració a la zona sud, on normalment se situa 
l’escenari. 
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La sala disposa d’un sistema de sonorització concebut per arribar uniformement a tots els 
punts de les graderies i la pista principal del Palau.

Així mateix existeix la possibilitat de configurar les zones a sonoritzar en cas d’aforaments 
especials, bloquejant els altaveus dels espais que no seran utilitzats per millorar la qualitat 
de l’àudio.

INTroDuCCIó
DADES TÈCNIQuES 

GENErALES
EQuIPAmENT CoNTACTE SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

EQuIPAmENT

RIDER EQUIP DE SO

. 10 grups de 5 altaveus auto-amplificats JBL VrX 932 per sonoritzar les grades.

.  8 grups de 3 altaveus auto-amplificats JBL VrX 932 per sonoritzar la totalitat de la 

pista.

.  8 punts de conexió d’audio i vídeo distribuïts al voltant de la pista central.

.  Sistema integrat d’avisos de megafonia PrAESIDEo de BoSCH a totes les zones 

interiors del Palau, amb tres pupitres d’avisos per a missatges de cortesia i/o 

emergència (centraleta, control central i cabina de so). 

.  Cabina de control de megafonia amb taula analògica Soundcraft 8 24-8-2-1.

.  reproductor de CD, mP3 y mD.

.  Gestió de tots els àudios procedents del control de vídeo.

.  Conjunt de 4 micròfons inal·lambrics SHurE ur4D.

.  8 micròfons de mà SHurE Sm 87.

.  micròfons per a comentaristes SHurE mX412 D/N.

.  Comunicació bàsica CLEAr-Com.

So
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INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTESErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

RIDER EQUIP D’IL·LUMINACIÓ

. 212 projectors de 2000 W / 400 V / 956.

. El 50% dels projectors disposen de reencesa instantànea

. Existeixen dues àrees a il·luminar, amb tres nivells d’encesa per cadascuna:

  a) ÀREA A (per tennis, bàsquet, handbol, voleibol, gimnàstica o similars):
   
   . NIVEL 1: Il·luminació mitjana horitzontal: 531 lux.
   . NIVEL 2: Il·luminació mitjana horitzontal: 2018 lux.
   . NIVEL 3: Il·luminació mitjana horitzontal: 4036 lux. 

 
  b) ÀREA T (per atletisme, supercross o similars):
   
   . NIVEL 1: Il·luminació mitjana horitzontal: 577 lux.
   . NIVEL 2: Il·luminació mitjana horitzontal: 2083 lux.
   . NIVEL 3: Il·luminació mitjana horitzontal: 4166 lux.

*Els nivells es refereixen a la il·luminància en la superfície. 

La sala disposa d’un sistema d’il·luminació concebut per arribar uniformement a tots els 
punts de les graderies i la pista principal del Palau.

Així mateix existeix la possibilitat de configurar les zones a il·luminar, en cas d’aforaments 
especials, bloquejant els projectors dels espais que no seran utilitzats per millorar la qualitat 
de l’àudio i llum.

Il·luminació
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Amb el sistema Blackout es garanteix l’enfosquiment de la pista principal i es controla 
l’entrada de llum exterior quan sigui necessari. 
S’acciona ràpidament, i és graduable, permetent diferents nivells de foscor i mantenint la 
configuració arquitectònica de l’edifici.
Amb aquest sistema es compleix amb la normativa de protecció contra incendis i amb els 
requisits legals aplicables. 

Blackout 

MURS DE CORTINA i VIDRERA

Els murs de cortina són enrotllables amb teles específiques per a l’enfosquiment que 
compleixen les normatives vigents anti-incendis. 

L’accionament de tots els elements d’enfosquiment són manuals, mitjançant manovella o 
cadena. 

Les portes dels murs cortina així com els trams inferiors i superiors estan protegits amb 
vinils d’enfosquiment permanents.

Els elements enrotllables es protegeixen dins de cofres quan estan en posició passiva.

La coberta, per la seva configuració, presenta quatre tipus de cobertura. 

Aquest sistema manual permet cobrir les clarabòies circulars, mitjançant un teixit flexible 
que permet una fàcil col·locació i retirada.

Aquest sistema manual permet cobrir les claraboies anulars i cantonades mitjançant teixits 
tipus “garden” de dimensions que oscil·len entre els 6,30 i 12,25 m2.

COBERTA

CLARABÒIES CIRCULARS

CLARABÒIES ANULARS I CANTONADES

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó
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El sistema de cortines pot utilitzar-se tant per ajudar a les diferents opcions d’il·luminació i 
Blackout com per controlar l’aforament d’espectadors dins del recinte. 

Cortines 

Cortines simples modulars en trams curts per facilitar el muntatge i el desmuntatge sobre 
pletines fixades d’obra. 
Disposen d’un sistema que permet recollir les cortines en els laterals en els moments 
d’accés i sortida dels espectadors.

CORTINES DE VOMITORI, PAS I TANCAMENT

Amb aquest sistema format per 5 cortines negres i ignífugues suspeses de l’estructura de 
coberta, es pot reduir la capacitat d’aforament del recinte.

•	2 cortines frontals de 12 m.
•	1 cortina frontal de 22,50 m.
•	2 cortines laterals de 20 m. sobre les graderies, que poden girar-se fins a un angle de 45 

graus per adaptar-se i dividir la sala tant si s’utilitza la zona nord com la zona sud. 

CORTINES DIVISORES

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó
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PANTALLA DE VÍDEO MURAL

DAU CENTRAL

VIDEOMARCADORS ESPORTIUS

Videomarcadors i pantalles

La sala disposa també d’un dau central mondo suspès del Catwalk, al centre de la pista. 
Les seves característiques són:

•	Forma de tronc de piràmide octogonal irregular.
•	Suspès per 4 punts motoritzats per situar-lo a diferents alçades.
•	Alçada màxima de suspensió: 22,20 m. respecte a la pista.
•	Alçada mínima: a nivell de terra.
•	Les 8 pantalles tenen una inclinació fixa de 15º.
•	4 cares panoràmiques 16x9, de 6,08 m. d’ample per 3,36 m. d’alçada, que s’utilitzen 

principalment per realitzar funcions de videomarcador. La resolució de les quals és de 
608 x 336 píxels.

•	4 cares de panoràmiques inverses d’1,92 m. d’ample per 3,45 m. d’alçada, que s’utilitzen 
principalment per finalitats publicitàries del recinte. La resolució dels quals és de 160 x 
288 píxels. 

•	La superfície inferior del conjunt té un acabat consistent en una lona, degudament tibada. 
•	El nivell lumínic de les pantalles és de 2000 nits.  

La sala disposa de diferents elements tecnològics de visualització d’imatges per ser 
utilitzats tant com a marcador en esdeveniments esportius, com per a projecció d’imatges 
de diferents formats segons el que requereixi cada esdeveniment. 

Les consoles esportives mondo generen en format de vídeo: la puntuació, el crono i les 
faltes corresponents a cada esport. Aquestes imatges poden ser presentades en 5 de les 9 
pantalles de vídeo existents a la sala, en un format i mides de caràcters adequats segons 
l’especialitat esportiva. 

La sala disposa d’una pantalla mural odeco a 10 metres d’alçada a l’area Sud de la pista. Les 
seves característiques són:

•	Alçada: 10,38 m. 
•	Amplada: 6,54 m.
•	Tecnologia led: 5 leds per píxel.
•	mida real del píxel: 20 mm.
•	resolució real: 512 x 350 píxels.
•	resolució virtual: 1024 x 640 píxels.
•	Suporta SDI y HD-SDI.
•	Sistema integrat en el control de vídeo mondo.

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó
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SALA DE CONTROL

Desde la sala de control es gestionen les pantalles del dau central mondo i la pantalla mural 
odeco de manera simultània i compta amb la possibilitat d’enviar diferents programes de 
vídeo a cada pantalla.

Les quatre pantalles secundàries del dau poden projectar publicitat estàtica o dinàmica.

Les quatre pantalles principals del dau i la mural suporten les següents possibilitats: 

•	marcador esportiu creat amb el mateix programari mondo, capturant dades de les 
consoles esportives. 

•	Formats de vídeo HD-SDI, SD-SDI, DVI, rGB, Vídeo analògic.
•	Presentacions en Power Point.
•	Fonts de vídeo existents: TDT, DVD, DVCAm, BETACAm.
•	Sistema de llançament d’espots publicitaris de manera encadenada. 
•	Connexió a la xarxa de TV del Palau.
•	Senyals de vídeo d’unitats mòbils de TV, provinents de tres punts de connexió existents 

en la pista i a la zona habitual d’umTV.

ELEMENTS TÈCNICS ExTRA

•	mesclador roland V-1600HD.
•	DVD Blueray JVC Sr-HD2500Eu .
•	reproductor DVCAm DSr-1800P.
•	reproductor BETACAm J3.
•	reproductor DVD Standard.

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó
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TAQUILLES

El Palau Sant Jordi està dotat d’unes taquilles situades a l’accés al recinte. El servei de 
taquillers pot ser contractat prèvia sol·licitud i acceptació del pressupost.

SErVEIS DE LA SALA

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE    SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

La zona de guarda·roba es troba situada a la tercera planta de l’edifici. De fàcil accés des 
del vestíbul principal

GUARDA·ROBA

ACCESSOS

•	2 portes d’accés a peu de pista de 6 m. d’ample per 4,06 m. d’alçada a la zona sud/est i 
sud/oest de la instal·lació.

•	Accessos del públic des de l’Esplanada, al nivell 4 de la instal·lació, podent diferenciar 
circuits per a diferents tipus de públic.  

•	una porta independent i amb circuit diferenciat al nivell 1, per a l’accés VIP, amb dos 
aparcaments. 

El Palau Sant Jordi disposa de 3 sales VIP amb accés privat.

CLUB GAUDI, amb bar i àrea lliure de 225 m2. Equipada tècnicament amb so, projector 
i pantalla de projeccions. La sala també disposa de dues pantalles de televisió de circuit 
intern.
CLUB ISOZAKI, amb bar i àrea lliure de 126 m2. Aquesta sala està equipada amb una 
pantalla de televisió de circuit intern.
CLUB MONTJUÏC, amb bar i àrea lliure de 300 m2. La sala està equipada amb tres pantalles 
de televisió de circuit intern. 

ZONA VIP
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•	4 vestuaris de 20,25 m2 (A, B, C, D) y 2 sales auxiliars de 7,7 m2 (E y F) a la sala principal. 
•	2 vestuaris de 125 m2 ubicats al primer pis.
•	2 vestuaris de 26 m2 ubicats al primer pis.
•	2 vestuaris de 24 m2 ubicats al primer pis.

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

VESTUARIS

SALES AUxILIARS

El Palau Sant Jordi disposa d’altres espais polivalents:

•	1 sala de 280 m2 situada a la zona est del Palau Sant Jordi.
•	3 sales de 30 m2, situades a la Sala Principal.
•	1 sala de 61,5 m2, al sud·oest de la Sala Principal (Sala u).
•	1 sala de 35 m2, al sud·oest de la Sala Principal (Sala T).

INFERMERIA

El Palau Sant Jordi disposa d’una infermeria situada a la zona oest del backstage i una altra 
a la segona planta del costat oest.

Hi ha una sala de premsa de 180 m2, equipada amb sistema de megafonia, televisió i vídeo.

SALA DE PREMSA
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INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE   SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

A la segona corona de la sala hi ha banners publicitaris dels patrocinadors del Palau Sant 
Jordi.
Tant aquests com el banner institucional del Palau Sant Jordi han de ser respectats en tots 
els actes celebrats a la instal·lació.
El promotor podrà instal·lar publicitat en aquells espais que pacti amb B:Sm. 

•   mur sobre graderies retràctils en tot el perímetre de la sala (excepte en el costat Sud, 
àrea d’encenografia).

•   Possibilitat d’instal·lar banderoles i pancartes des del Catwalk.
•   Possibilitat d’instal·lar pancartes a la paret sud.
•  Possibilitat d’instal·lar pancartes des de la primera passarel·la de focus (a longitud 

màxima de 8 m).
•   Diverses decoracions a l’àrea de restauració de la segona planta.
•   Banderoles a l’entrada de les oficines del Palau Sant Jordi.
•   Banderoles a l’entrada de públic.
•   Publicitat dinàmica a les pantalles.
•   Publicitat dinàmica als marcadors.
•   Pancartes i banderoles a les graderies, depenent del tipus d’acte i de l’aforament. 
•   Tanques publicitàries a l’aparcament.
•   Publicitat dinàmica a les pantalles exteriors: un a la zona sud del Estadi (Passeig olímpic) 

i un altre a l’accés de taquilles de la Anella olímpica (Av. de l’Estadi).
•   Publicitat en l’agenda d’actes www.agendabcn.cat

ESPAIS I POSIBILITATS PUBLICITARIES
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Les instal·lacions disposen d’un aparcament per a unitats mòbils en el que hi ha una distància 
de 18,25 m. des de la vorera d’oficines fins a la gespa i 21,40 m. des del túnel de l’accés 6 fins 
a la gespa de la zona VIP.
També disposen de diversos aparcaments per a visitants, amb tancaments totals o parcials, 
asfaltats i amb il·luminació.

INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE   SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

. Aparcament E                    4.645m2 
 (185 places).

. Aparcament F                    1.800m2 
 (80 places).

. Aparcament G                    2.000m2 
 (90 places).

. Aparcament H                    2.000m2 
 (150 places).
 

*Aquests aparcaments es troben a la via pública. El seu ús serà autoritzat sota petició.

APARCAMENTS ANELLA OLÍMPICA

. Aparcament I*                    7.300m2 
 (326 places). 

. Aparcament M                    1.600m2  
 (70 places).
 Accés a la Zona Vip Llotja del Palau Sant 

Jordi. 

. Aparcament Torre Calatrava* 
 (300 places). 
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INTroDuCCIóN
DADES TÈCNIQuES 

GENErALS
EQuIPAmENT CoNTACTE  SErVEIS DE LA SALA

CoNDICIoNS                            
DE CoNTrATACIó

2. DOCUMENTACIÓ

1. NORMATIVES

3. ASSEGURANCES

a) El Promotor presentarà als responsables tècnics de la instal·lació la documentació 
següent:

•		Projecte	d’activitat	visat	i	signat	per	un	tècnic	competent	en	la	matèria	i	certificat	
final d’instal·lació.

•		Certificat	d’estabilitat	de	l’escenari,	graderies	o	qualsevol	altra	estructura	muntada	
per a la celebració de l’esdeveniment, visat i signat per un tècnic competent. També 
se certificarà l’adequació de les càrregues màximes establertes. 

•	 	Legalització	de	la	 instal·lació	elèctrica	visada	i	signada	per	un	tècnic	competent	 i	
lliurat a tràmit a una de les Entitats Col·laboradores de l’Administració autoritzada o, 
en defecte d’això, i excepcionalment, certificat d’idoneïtat de la instal·lació elèctrica.

b) El Promotor s’obliga a presentar a B:Sm tota la documentació relativa al Projecte 
d’Activitat en un termini màxim d’un mes abans de la data de l’esdeveniment, perquè B:Sm 
pugui tramitar els permisos corresponents amb els organismes Locals. B:Sm disposa 
d’una llicència d’activitat per a cadascuna de les instal·lacions, que permet determinades 
situacions d’implantació i aforament màxim, i que el Promotor haurà de respectar

Cas que el Projecte no pugui adherir-se a aquesta llicència d’activitat, el Promotor s’obliga 
a realitzar tots els tràmits necessaris per disposar de la llicència que es precisa per al 
desenvolupament de l’acte.

Cas que el Promotor no disposi de la corresponent llicència d’activitat set dies abans de la 
data de l’inici de la cessió de l’espai, el contracte quedarà resolt per incompliment de les 
obligacions del Promotor.

Condicions generals de contratació.

CoNTrATACIó

•		Acceptació	de	les	Ordenances	de	Convivència	i	Contaminació	Acústica.
•		Compliment	de	tots	els	requisits	i	obligacions	que	es	derivin	de	les	lleis	en	vigor	referents	

a la prevenció de riscos laborals.

El Promotor s’obliga davant B:Sm a subscriure amb una companyia d’assegurances solvent, una 
pòlissa que cobreixi els possibles danys materials a la instal·lació, qualsevol responsabilitat civil 
per sinistre i un sub-límit per víctima per a la cobertura de rC patronal. (Decret 112/2010 del 31 
d’agost. reglament d’Espectacles Públics i Activitats recreatives. Articles 80 i 82).

una còpia de l’esmentada pòlissa (inclòs el rebut de pagament), haurà de ser lliurat a B:Sm 
abans de la realització de l’acte.

GARANTIA
Així mateix el Promotor, lliurarà a B:Sm abans de la celebració de l’acte una quantitat en 
efectiu, en concepte de garantia, per fer front a possibles desperfectes que es puguin 
ocasionar durant la celebració del mateix. Aquesta garantia quedarà subjecta a la reparació, 
per part del Promotor, dels esmentats desperfectes.
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4. TICKETING

El Promotor declara conèixer i es compromet a complir l’aforament màxim de cadascuna de 
les instal·lacions que són objecte de cessió, d’acord amb la llicència d’activitat de cadascuna 
d’elles.

El Promotor respectarà els aforaments màxims segons les diferents configuracions dels 
recintes.

Els sistemes de venda homologats per B:Sm són: Codetickets, El Corte Inglés, Entradas.
com, Serviticket, Telentrada, Ticketmaster. Aquests sistemes són els únics que garanteixen 
el respecte a l’aforament total, blocs, numeració i accessos.

En esdeveniments amb venda d’entrades, B:Sm disposarà del següent nombre d’invitacions 
per dia d’acte, en funció de l’aforament inicial amb que l’acte hagi sortit a la venda:

PALAU SANT JORDI

Aforament complet
(máximo 8.000 localitats)

Aforament reducït
(màxim 8.000 localitats)

Aforament reduït
(màxim 5.000 localitats)

* en cas que tot l’aforament sigui numerat, seran d’una zona no preferent.

6. PUBLICITAT I ACCIONS COMERCIALS

5. MARxANDATGE I BAR

•	El Promotor ha d’incloure en els suports promocionals, publicitaris i cartelleria, el nom 
i imatge correctes de la instal·lació, disponible en el manual d’aplicació de marca en     
www.agendabcn.cat

•	Es respectarà la publicitat dels Patrocinadors i Col·laboradors de les Instal·lacions DAmm, 
VErI, CoCA CoLA i EL PErIóDICo.

•	El Promotor podrà instal·lar publicitat de l’esdeveniment i dels seus patrocinadors, prèvia 
comunicació a B:Sm. S’aplicarà el preu m2 vigent per aquest concepte.

•	Qualsevol	acció	comercial	i	de	màrqueting	durant	l’acte	es	comunicarà	amb	anticipació	i	
s’aplicarà el preu vigent per a la seva realització.

•	Cas	d’explotació	comercial	per	filmacions	o	rodatges,	s’aplicarà	el	cànon	vigent.

La venda de productes de marxandatge i el servei de bar per a assistents, es realitzarà a 
través dels concessionaris de B:Sm. 
El concessionari de bars s’encarregarà, entre uns altres, de subministrar els productes 
oficials de la instal·lació.

204 invitacions de Llotja + 60 invitacions d’entrada 
general

130 invitacions zona numerada preferent enfront de 
l’escenari + 50 invitacions d’entrada general 

80 invitacions zona numerada preferent enfront de 
l’escenari  + 20 invitacions d’entrada general
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7. SERVEIS

B:Sm contractarà, per compte del promotor, els serveis de seguretat, metge i acomodació, 
obligats segons llicència i dimensionaments en funció de l’esdeveniment. Així mateix, 
B:Sm habilitarà els serveis tècnics necessaris per a la celebració de l’acte (so, il·luminació, 
potència elèctrica, etc.) i altres serveis (neteja, etc.)

9. RESERVES

El període de pre-reserva s’iniciarà en el moment en què B:Sm comuniqui la disponibilitat 
de les dates i que el Promotor accepti iniciar el procés de pre-reserva. una vegada acceptat 
pel Promotor, es genera un dret a favor d’aquest, pel termini establert en el document de 
pre-reserva.

En aquest període, B:Sm no podrà oferir aquestes mateixes dates a un tercer (iniciar el 
procediment de pre-reserva), de manera que aquestes dates estaran a la disposició del 
Promotor per celebrar l’acte descrit. No obstant això, aquests drets estaran condicionats al 
fet que el Promotor, en el termini indicat en el document de pre-reserva, compleixi amb les 
condicions obligatòries que es detallen a continuació: pagar el dipòsit (50% fix de la cessió 
d’ús més l’IVA vigent) i retornar signades a B:Sm les condicions generals de contractació 
del formulari.

En cas que el Promotor no compleixi les condicions indicades en el termini indicat en el 
document de pre-reserva, perdrà qualsevol dret en relació l’ús de la instal·lació per a les 
dates indicades, podent així B:Sm disposar d’elles de nou.

No obstant això, abans de la finalització de la data indicada en el document de pre-
reserva, el Promotor podrà sol·licitar la pròrroga de la data. En aquest cas, B:Sm es reserva 
l’autorització d’un nou període de pròrroga i en cas d’autoritzar-ho, el Promotor haurà de 
pagar 1.000€ en concepte de despeses de gestió.

En el cas que el Promotor pagui el dipòsit, retorni signades les condicions generals de 
contractació i accepti el contracte tipus que als efectes se li lliurarà en el termini establert, 
quedarà degudament formalitzada la reserva de la instal·lació a favor del Promotor.

Formalitzada la reserva, el Promotor haurà de signar el contracte de cessió de la instal·lació 
per a la celebració de l’acte concret com a màxim quinze dies abans de la data de celebració 
de l’acte.

En cas que en el termini indicat, el Promotor no ferm el contracte particular corresponent 
a la cessió de l’espai per a la celebració d’un determinat acte, B:Sm confiscarà, en concepte 
de penalització per incompliment, el cinquanta per cent (50%) del fix de cessió d’ús més 
l’IVA vigent.

Les entrades corresponents a l’acte (en cas d’existir venda d’entrades), es posaran a la 
venda una vegada s’hagi formalitzat el procediment de reserva.
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Responsable Àrea  Marketing, Comercial i Atenció al Client Anella Olímpica
Teresa Sala  - tsala@bsmsa.cat

Contacte Eventes Corporatius y Firas
Gemma Mariages  - gmariages@bsmsa.cat
 
Contacte Concerts i Espectacles
Virginie Ribés  - vribes@bsmsa.cat

CoNTACTE

Palau Sant Jordi
Psg. olímpic, 5-7 08038 Barcelona
T. 93 426 06 03 / 93 426 20 89

www.agendabcn.cat




