
LES ARTS

Les Arts és 
MEcEnATgE



LES ARTS éS MEcEnATgE

Forma part de LES ARTS.
 
gràcies als diversos programes 
de mecenatge que tenim, tu 
també en pots formar part.

Avantatges d’unir-te a nosaltres:

· Formes part d’un projecte cultural singular  
i apassionant.

· Gaudeixes de les nostres activitats 
privilegiadament.

· tens accés a promocions exclusives.

 

Ser mecenes de LES ARTS

1. Aliats: Vols entrar en el món del mecenatge  
i participar en els projectes culturals de Les Arts? 
ser Aliat et permetrà endinsar-te en aquest 
món i gaudir de nombrosos avantatges dins 
del nostre cercle de mecenes.

2. Benefactors: si t’agrada l’oferta que ofereix 
Les Arts i vols gaudir de descomptes especials 
a més d’altres avantatges, aquest és el teu pla.

3. Protectors: Amb aquesta modalitat de  
mecenatge, tindràs accés a serveis extra amb 
la teua filiació.

4. gran Mecenes: el pack complet, estaràs 
al corrent de tot el que passe dins i fora de  
l’escenari, a més de gaudir d’excel·lents serveis 
premium.



Carnet acreditatiu en format digital 
i/o físic.

Avantatges fiscals: certificat 
corresponent a l’import i exercici 
fiscal de la donació.

Període de compra anticipada 
preferent exclusiva per a espectacles 
en venda de la programació general 
de la temporada de Les Arts, abans 
que isquen a la venda per a altres 
col·lectius i públic general, i una 
vegada haja finalitzat el període  
de venda d’abonaments.

Període de sol·licitud preferent 
d’invitacions per a esdeveniments 
d’entrada gratuïta.

entrada gratuïta per a activitats 
divulgatives de pagament.

Descomptes en la compra d’entrades 
per als cicles.
 

Descomptes Últim Minut en compra 
d’entrades el mateix dia de funció. 

Ofertes exclusives per a 
representacions i concerts 
seleccionats.

Una invitació per a dues persones 
per a realitzar una visita guiada  
a Les Arts.

Invitació per a dues persones  
per a gala anual de micromecenatge
del Centre de Perfeccionament.

•

•

•

•

•

•
10%

Les Arts  
és simfònic,  

Les Arts és Lied  
i Les Arts és 

Barroc i Música 
Antiga

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
especials

Cicles: 
Les Arts és Òpera, 
Les Arts es Dansa, 

Les Arts és simfònic, 
Les Arts és Lied  

i Les Arts és  
Barroc i Música 

Antiga

•

•

•

•
Amb localitat 

nominal

•

•

•

•

•

•
especials

tots els cicles

•

•

•

•
Amb localitat 
nominal i lloc 

preferent

•

•

•

•

•

•
especials

tots els cicles

•

•

•

•
Amb localitat 
nominal, lloc 

preferent  
i tractament 

especial

BEnEFAcTORALIAT PROTEcTOR gRAn MEcEnES



Agraïment en pàgina 
web de Les Arts prèvia 
autorització dels 
interessats.

Accés al saló  
dels mecenes durant  
els entreactes (còctel)   
de les representacions 
d’òpera, sarsuela i dansa  
a la sala Principal. 

Canvis gratuïts  
de dia de funció per a 
entrades d’espectacles 
amb múltiples dies  
de representació o entre 
espectacles del mateix 
cicle de Les Arts.
 
servei premium  
de guarda-roba.

servei de petició de taxi  
al final de la representació 
o concert.

Aparcament Umbracle: 
tarifa plana per a estades 
d’un màxim de 4 hores.

Aparcament per a un 
vehicle en el moll de 
càrrega al costat de 
les piscines en tots els 
concerts i representacions.

Visita guiada al backstage 
per a 5 persones.

Invitació per a dues 
persones a la copa  
amb artistes després  
de l’estrena.

Atenció personalitzada.

BEnEFAcTORALIAT PROTEcTOR gRAn MEcEnES

•
suports 

especials per a 
benefactors

•
2 persones

•
5 

per temporada

•

•
suports especials 

per a 
protectors

•
4 persones

•
10 

per temporada

•

•

•
10 tiquets

• •
suports especials 

per a 
mecenes

•
4 persones

 •
10 

per temporada

•

•

•
20 tiquets

•

•

•

•



compara els diferents  
plans de mecenatge

BEnEFIcIS FIScALS

ALIAT
Aportació mínima 100,00 euros/any
Desgravació  80,00 euros
cost final 20,00 euros

BEnEFAcTOR
Aportació mínima 400,00 €/any
Desgravació 207,50 € (120+87,5) 
 Primer any 
 220,00 € recurrente
cost final 195,50 € Primer any
 180,00 € Recurrent

PROTEcTOR
Aportació mínima 1.000,00 €/any
Desgravació  417,50 € (120+297,50)
 Primer any
 460 € (120+340)   
 recurrent
cost final 462,50 € Primer any
     540 € Recurrent

gRAn MEcEnAS 
Aportació mínima 5.000,00 €/any
Desgravació  1.817,50 € (120+1.697,50)
 Primer any
 2.060 € (120+1.940)   
recurrent
cost final 3.182,50 € Primer any
 2.940 € Recurrent

cERcLE DEL MEcEnATgE
entre els mecenes es constitueix un  
cercle de representants del teixit social 
i cultural amb la finalitat de fomentar el 
suport de la societat civil al creixement 
i desenvolupament de les activitats de 
Les Arts i contribuir a la dinamització 
del sector cultural en la Comunitat 
Valenciana.

LES ARTS

Mecenatge
Mecenazgo

Aliat
Benefactor

Protector
Gran Mecenes

LES ARTS



LES ARTS éS MEcEnATgE

Forma parte de LES ARTS.

gracias a nuestros diversos 
programas de mecenazgo, tú 
también puedes formar parte.

Ventajas de unirte a nosotros:

· Formas parte de un proyecto cultural singular 
y apasionante.

· Disfrutas de nuestras actividades  
privilegiadamente.

· Accedes a promociones exclusivas.

Ser mecenas de LES ARTS

1. Aliados: ¿Quieres introducirte en el mundo 
del mecenazgo y participar en los proyectos 
culturales de Les Arts? ser Aliado te permitirá 
adentrarte en este mundo y disfrutar de  
numerosas ventajas dentro de nuestro círculo 
de mecenas.

2. Benefactores: si te gusta la oferta que ofrece 
Les Arts y quieres disfrutar de descuentos espe-
ciales además de otras ventajas, este es tu plan.

3. Protectores: Con este tipo de mecenazgo, 
tendrás acceso a servicios extra con tu  
membresía.

4. gran Mecenas: el pack completo, estarás al 
tanto de todo lo que pase dentro y fuera del 
escenario, además de disfrutar de excelentes 
servicios premium.



Carné acreditativo en formato digital 
y/o físico.

Ventajas fiscales: certificado 
correspondiente al importe y ejercicio 
fiscal de la donación.

Periodo de compra anticipada 
preferente exclusiva para espectáculos 
en venta de la programación general  
de la temporada de Les Arts, antes  
de su salida a la venta a otros 
colectivos y público general, y una vez 
finalizado el período de venta  
de abonos.

Periodo de solicitud preferente  
de invitaciones para eventos de 
entrada gratuita.

entrada gratuita para actividades 
divulgativas de pago.

Descuentos en la compra de entradas 
para los ciclos.
 

Descuentos Último Minuto en compra 
de entradas el mismo día de función. 

Ofertas exclusivas para 
representaciones y conciertos 
seleccionados.

Una invitación para dos personas para 
realizar una visita guiada a Les Arts.

Invitación para dos personas para  
la gala anual de micromecenazgo  
del Centre de Perfeccionament.

•

•

•

•

•

•
10 %

Les Arts  
és simfònic,  

Les Arts és Lied  
y Les Arts és Barroc 

i Música Antiga

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
especiales

Ciclos: 
Les Arts és Òpera, 
Les Arts és Dansa, 

Les Arts és simfònic, 
Les Arts és Lied  

y Les Arts és Barroc 
i Música Antiga

•

•

•

•
Con localidad 

nominada

•

•

•

•

•

•
especiales

todos los ciclos

• 

•

•

•
Con localidad 

nominada y lugar 
preferente

•

•

•

•

•

•
especiales

todos los ciclos

•

•

•

•
Con localidad 

nominada, lugar 
preferente  

y tratamiento 
especial

BEnEFAcTORALIADO PROTEcTOR gRAn MEcEnAS



Agradecimiento en 
página web de Les Arts 
previa autorización 
de los interesados.

Acceso al salón  
de los mecenas durante  
los entreactos (cóctel)  
de las representaciones  
de ópera, zarzuela y danza 
en la sala Principal. 

Cambios gratuitos de día d 
e función para entradas de 
eventos con múltiples días 
de representación  
o entre espectáculos  
del mismo ciclo de Les Arts.
 
servicio premium  
de guardarropa.

servicio de petición de taxi 
al final de la representación 
o concierto.

Aparcamiento Umbracle: 
tarifa plana para estancias 
de un máximo de 4 horas.

Aparcamiento para  
un vehículo en el muelle  
de carga junto a las piscinas 
en todos los conciertos  
y representaciones.

Visita guiada al backstage 
para 5 personas.

Invitación para dos 
personas a la copa  
con artistas tras el estreno.

Atención personalizada.

BEnEFAcTORALIADO PROTEcTOR gRAn MEcEnAS

•
soportes 

especiales para 
benefactores

•
2 personas

•
5

por temporada

•

•
soportes 

especiales para 
protectores

•
4 personas

•
10 

por temporada

•

•

•
10 tiques

• •
soportes 

especiales 
para grandes 

mecenas

•
4 personas

 •
10 

por temporada

•

•

•
20 tiques

•

•

•

•



compara los diferentes  
planes de mecenazgo

BEnEFIcIOS FIScALES

ALIADO
Aportación mínima 100,00 €/año
Desgravación  80,00 €
coste final 20,00 €

BEnEFAcTOR
Aportación mínima 400,00 €/año
Desgravación 207,50 € (120+87,5) 
 Primer año 
 220,00 € recurrente
coste final 195,50 € Primer año
 180,00 € Recurrente

PROTEcTOR
Aportación mínima 1.000,00 €/año
Desgravación  417,50 € (120+297,50)
 Primer año
 460 € (120+340)  
 recurrente
coste final 462,50 € Primer año
     540 € Recurrente

gRAn MEcEnAS 
Aportación mínima 5.000,00 €/año
Desgravación  1.817,50 € (120+1.697,50)
 Primer año
 2.060 € (120+1.940)  
 recurrente
coste final 3.182,50 € Primer año
 2.940 € Recurrente

cÍRcULO DEL MEcEnAZgO
entre los mecenas se constituye un círculo 
de representantes del tejido social y 
cultural con la finalidad de fomentar el 
apoyo de la sociedad civil al crecimiento 
y desarrollo de las actividades de Les Arts 
y contribuir a la dinamización del sector 
cultural en la Comunitat Valenciana.

LES ARTS

Mecenatge
Mecenazgo

Aliat
Benefactor

Protector
Gran Mecenes

LES ARTS



mecenes@lesarts.com
961975813



COL·LABORA • COLABORA


