ESCALANTE CENTRE TEATRAL
SERVEI PÚBLIC
El Centre Teatral Escalante és una unitat de servei públic, que actualment presta tres1 serveis
públics diferenciats:
I.

Un servei públic de teatre («Teatre Escalante»). Consistent en la producció i
exhibició d’espectacles teatrals que, organitzats mitjançant una programació per
cicles temàtics, constitueixen una oferta cultural dirigida a la ciutadania en general
i a col∙lectius específics, com són els grups escolars. La forma de gestió d’aquest
servei públic és directa, amb mitjans propis de la Diputació, i indirecta, mitjançant
contractació amb les companyies teatrals.
Addicionalment, es realitza de forma anual un convocatòria
pública dirigida als Ajuntaments per a l’exhibició de les
produccions pròpies en teatres públics municipals.
En 2016 es realitzà la gira de l’espectacle “El Geperut de Notre
Dame”, les bases de convocatòria del qual es van publicar en el
BOP en data de 30 de maig de 2016 i la resolució de la mateixa
es va publicar en el BOP en data de 5 d’agost de 2016.

II.

Un servei públic de «Escola de Teatre Escalante» que oferta: escoleta de teatre
per a xiquetes i xiquets, cicle formatiu per a actors i actrius d’un curs, especialitats
professionals i l’anomenat “teatre inclusiu”, per a persones amb diversitat funcional
i per a dones en risc d’exclusió social o víctimes de violència de gènere.
La forma de gestió d’este servei públic és indirecta. Actualment,
l’empresa adjudicatària és l’Escola de l’Actor i el contracte
finalitzarà el 31 de juliol de 2017. L’anunci de licitació del
Servei d’Escola de Teatre en el Centre Teatral Escalante es va
publicar en el BOP en data de 8 de setembre de 2016.
Actualment, l’empresa adjudicatària és l’Escola de l’Actor i el
contracte finalitzarà el 31 de juliol de 2017.

1 Fins el moment, la forma de gestió d’aquest servei públic ha sigut indirecta, però el contracte adjudicat
a l’empresa EULEN S.A. per procediment obert finalitzarà en data de 30 de novembre de 2016, i no serà
prorrogat ni objecte d’una nova adjudicació, per la qual cosa se suprimirà el servei.Fins el 30 de
novembre de 2016 hi va haver un tercer servei públic (“Espai d’exposicions”) que va ser suprimit amb la
finalització del contracte adjudicat a l’empresa EULEN S.A.

III.

Un servei públic d’exposicions («Espai d'Exposicions Escalante»), que consisteix en
la producció d’exposicions temàtiques sobre arts escèniques dirigides al públic en
general i, particularment, a grups escolars. L’oferta s’efectua a través de l’espai del
Centre afecte a este servei, i mitjançant la itinerància de les exposicions.
La forma de gestió d’aquest servei públic ha sigut indirecta fins
a la seua supressió el 30 de novembre de 2016, data en la qual
va finalitzar el contracte adjudicat a l’empresa EULEN S.A.

IV.

A més, hi ha una sèrie de serveis generals o comuns, de caràcter instrumental
respecte dels serveis públics i de la vessant d’ús públic i de foment i iniciativa
econòmica pública, que estan integrats per:

‐
La direcció tècnic‐artística del Centre, el responsable del qual és Josep Policarpo Bodí,
qui va ser nomenat com a Coordinador Artístic de Teatres de la Diputació de València per
Decret núm. 6.060, d’1 d’agost de 2016, després de guanyar la convocatòria establerta per
Decret núm. 3.608, de 17 de maig de 2016.
‐
Una unitat de servei administratiu, conformada per dues funcionàries administratives
d’administració general i la direcció de la qual és assumida per la Secció Administrativa de
Teatres i Memòria Històrica.
‐

Els serveis transversals de taquilla, sala i escena.

‐
Els serveis generals no específics
subministraments i altres d’eixe caràcter.

de

seguretat,

manteniment,

neteja,

L’EDIFICI
Com és públic i notori, en l’actualitat, el servei públic de teatre («Teatre Escalante») no està
desenvolupant‐se en l’edifici situat al Carrer Landerer de la ciutat de València, donat que el
passat mes d’octubre de 2016 es va haver de clausurar el pati de butaques per qüestions de
seguretat.
Per aquest motiu, en novembre de 2016 la Diputació de València i l’Ajuntament de València
signaren un conveni per a traslladar la programació del Teatre Escalante al Teatre El Musical,
situat al barri del Cabanyal.

En virtut d’aquest Conveni, la programació del Teatre Escalante
es va realitzar en el Teatre El Musical fins el 31 de maig de
2017.
No obstant, entre els dies 2 i 5 de novembre de 2016, es va
programar l’espectacle “Biblioteca de cuerdas y nudos” en el
Museu Valencià de la Il∙lustració i la Modernitat (MUVIM).

PRESSUPOST
El pressupost del Centre Teatral Escalante per a l’any 2016 va ascendir a la xifra total de
1.454.754,83 euros.
Detall de les despeses del Centre Teatral Escalante durant l’any 2015:
Concepte
ORN 2015
DESPESES DE PERSONAL
333.122,66
DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
800.754,70
TOTAL 1.133.877,36

Detall dels ingressos del Centre Teatral Escalante durant l’any 2015:
Concepte
DRN 15
PREUS PÚBLICS SERVEIS EDUCATIUS
50.047,50
PREUS PÚBLICS ENTRADES TEATRE ESCALANTE, EXPOSICIONS, ESPECTACLES 117.368,00
DE FAMILIES INSTITUCIONS S/ FI LUCRE
‐
TOTAL 167.415,50

PREUS PÚBLICS
Les entrades del Teatre Escalante i de l’Escola de Teatre Escalante estan regulats en l’
Ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos, desenvolupada en
virtut del que disposen els articles 41 i 117 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals , aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
En compliment de l’article 7 de l’Ordenança esmentada, el Ple de la Diputació de València, en
sessió celebrada el 20 de gener del 2015, va adoptar l’acord d’aprovació de les tarifes del
Centre Teatral Escalante d’acord amb el detall següent:
TEATRE ESCALANTE
Grups i escolars
Entrada senzilla
4€

Pati i llotges

Festius
5€

Entrada promoció
Mestres

3€
Gratuït

Preferent i general
Visió reduïda
Protocol

4€
2€
Gratuït

ESCOLA
Quota mensual
1r, 2n i 3r Professional
Escoleta A i B
Escoleta C
Especialitats

90 €
35 €
40 €
50 €

Quota de família nombrosa
45 €
17,50 €
20 €
‐‐

En l’actualitat, la Delegació de Teatres de la Diputació està treballant en una proposta de
modificació de l’Ordenança reguladora dels preus públics per vendes i assistència a cursos que
ens permeta adaptar millor els preus a la situació socioeconòmica dels espectadors.
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INFORME ECONÒMIC ANY 2016 TEATRE ESCALANTE
CICLE

NADAL A L’ESCALANTE

CICLE COMPANYIES
VALENCIANES

PRODUCCIÓ PRÒPIA

CLÀSSICS A ESCENA

MENUT TEATRE

PRODUCCIÓ PRÒPIA

CICLE MEMÒRIA
HISTÒRICA

NADAL A L’ESCALANTE

TOTAL

ASSISTENTS

INGRESSOS

Kibuku

153

690€

03/01/2016

Tachán

394

1.562€

1

04/01/2016

Records del Passat

58

290€

1

10/01/2016

El somni de Verne

72

267€

1

17/01/2016

L’Or de Jeremies

144

632€

1

24/01/2016

Aixó era i no era

48

220€

1

31/01/2016

Contes

55

266€

1

07/02/2016

Sal de Mar

44

105€

47

18/01/2016 -> 06/08/2016

El Geperut de Notre Dame

11.520

42.877€

13

20/03/2016 -> 23/03/2016
20/04/2016 -> 22/04/2016

Aventuras del Quijote

2.463

8.462€

6

10/04/2016 -> 15/04/2016

Entremeses de Cervantes

1.075

4.054€

5

17/04/2016 -> 19/04/2016

Pinocchio

1.088

4.013€

5

24/04/2016 -> 28/04/2016

Edipo

837

3.100€

5

01/02/2016 -> 05/02/2016

La llamada del Mar

442

1.638€

7

08/05/2016 -> 11/05/2016

Un dia feliç

283

1.047€

7

15/05/2016 -> 18/05/2016

Cucú Haiku

433

1.558€

6

22/05/2016 -> 25/05/2016

Pequeña historia de Luís

305

1.166€

8

02/11/2016 -> 06/11/2016

Biblioteca de Cuerdas y Nudos

235

795€

35

08/11/2016 -> 30/11/2016
05/12/2016 -> 14/12/2016

Les aventures de T. Sawyer

9.295

32.471€

1

20/12/2016

La piedra Oscura

268

1.118€

1

21/12/2016

Kilòmetres

20

70€

1

22/12/2016

A mi nunca me cortó la cabeza
Yo maté a Carmencita Polo

50

160€

1

26/12/2016

Días de Nocilla y magia

115

479€

1

27/12/2016

Kindur

119

324€

1

28/12/2016

Kindur

148

569€

1

29/12/2016

Do not disturb

144

663€

1

30/12/2016

¿Cuál es mi nombre?

54

215€

29.862

108.874€

FUNCIONS

DATES

ESPECTACLE

2,3,4/01/2016

Retaule de Nadal

1

02/01/2016

1

160

