Ajuntament d’Argentona 2016
Ordenança número 65 reguladora del preu públic per la venda de localitats
per assistir a espectacles organitzats per l’Ajuntament d’Argentona
Article 1r.- Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 al 47 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix en aquest municipi el preu públic per la prestació del
servei de venda d’entrades o tiquets per assistir als actes organitzats per l’ajuntament
d’Argentona, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es
beneficiïn dels serveis o les activitats prestades per aquest municipi, a què es refereix
l’article anterior.
Article 3r.- Quantia i descomptes
1. La quantia del preu públic a què es refereix l’article primer d’aquesta ordenança es
regularà d’acord amb les següents tarifes:
Epígraf primer.- Espectacles a l’equipament de la Sala
S’estableixen dues tipologies d’entrada en funció del preu de l’espectacle contractat
per a públic familiar:
ENTRADES
Tipus A
Tipus B

Preu Espectacle familiar
De 0 a 3000 €
De 3001 o més 4500 €

Preu entrada
8,00 €
10,00 €

S’estableixen set tipologies d’entrada en funció del preu de l’espectacle contractat per
a públic adult o tots els públics:

ENTRADES

Preu espectacle adults i tots els
públics
Preu entrada

TIPUS A

De 0 a 999 €

6,00 €

TIPUS B

De 1000 a 2000 €

10,00 €

TIPUS C

De 2001 a 3000 €

13,00 €

TIPUS D

De 3001 a 6000 €

17,00 €

TIPUS E

De 6001 a 9000 €

21,00 €

TIPUS F

De 9001 a 12000 €

24,00 €

TIPUS G

De 12001 € o més

28,00 €

S’estableixen una tipologia d’entrada per a balls i concerts realitzats a la Sala amb
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motiu de la Festa Major de Sant Julià i Sant Domingo i per a altres activitats que
tinguin una alta repercussió social o interès cultural de 4,00€
S’estableixen dues tipologies d’entrada en funció de la previsió de despesa i hores del
servei tècnic de l’espectacle contractat en el cas de les residències:
ENTRADES
TIPUS A
TIPUS B

Cost espectacle
De 0 a 4500 €
De 4501 € o més €

Preu entrada
8,00 €
13,00 €

Epígraf segon.- Espectacles a altres equipaments
La quantia del preu públic serà el resultant de dividir el preu total que l' Ajuntament ha
de pagar per l’actuació, entre l’aforament del recinte on es realitzarà, tenint com a
import màxim les quantitats següents:
a) Si el recinte té un aforament de menys de 125 espectadors:
b) Si l’aforament és de 225 espectadors:
c) Si l’aforament és de més de 225 espectadors:

6,00 €
15,00 €
20,00 €

2. Es podran aplicar els descomptes sobre el preu de venda següents:

TIPUS BONIFICACIO
DESCOMPTES
A
COL·LECTIUS
MAJOR 65 ANYS
PERSONES ATURADES

ACREDITACIÓ

%
DESCOMPTE

DETERMINATS
DNI

15%
15%

CERTIFICAT DEL SOC
CARNET
FAMILIA 15%
FAMILIES NOMBROSES
NOMBROSA
CARNET
FAMILIA 15%
FAMILIES MONOPARENTALS
MONOPARENTAL
15%
ESTUDIANTS
CARNET D'ESTUDIANT
15%
JOVES ENTRE 14 i 29 ANYS
DNI
15%
GRUPS ENTRE 10 I 20 PERSONES
40%
ABONAMENT PÚBLIC ADULT
ABONAMENT PÚBLIC FAMILIAR I TOTS
50%
ELS PÚBLICS
25%
VENDA ANTICIPADA
Els descomptes no són acumulables, excepte el de venda anticipada que es podrà
acumular a un dels descomptes previstos per a determinats col·lectius. No es podrà
aplicar cap descompte al tipus d’espectacle previst de la lletra c) de l’epígraf 1r, ni al
tiquet per assistir a dinars o sopars populars organitzats per l’Ajuntament previst a
l’epígraf 3r.
Els descomptes previstos per a determinats col·lectius només es podrà aplicar en la
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compra presencial de les entrades i s’haurà d’acreditar tal i com recull l’ordenança.
3. Quan la quantitat resultant d’aplicar el preu anterior a cobrar per cada entrada
tingui una fracció de 0,01 fins a 0,24 cèntims s’arrodonirà a la baixa (X,00 euros), i
quan sigui entre 0,25 i 0,49, s’arrodonirà a l’alça (X,50 euros).
(X = euros)
Quan la quantitat resultant d’aplicar el preu anterior a cobrar per cada entrada tingui una
fracció de 0,51 fins a 0,74 cèntims s’arrodonirà a la baixa (X,50 euros), i quan sigui
entre 0,75 i 0,99 s’arrodonirà a l’alça (X, més un euro).
(X= euros)
4. En el cas que un acte programat al carrer s’hagi de realitzar en l’interior d’un recinte
per motius meteorològics no s’exigirà el pagament del preu.
5. Els menors de 3 anys no pagaran però hauran d'ocupar butaca.
6. Es donarà un màxim de 20 invitacions a les companyies per espectacle.
7. Es podran donar una invitació per mitjà de comunicació.
8. Es podrà donar un màxim de 4 invitacions per patrocini o mecenatge.
9. Es podrà donar un màxim de 5 invitacions per espectacle en concepte de promoció
i comunicació de la Sala.
10. Es podran donar un màxim de 3 abonaments per activitats de promoció i
comunicació de la TMD o cicles.
Article 4t.- Obligació al pagament.
L’obligació del pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del
moment que s’iniciï la prestació dels serveis o les activitats, mitjançant l’entrada a
l’espectacle o acte organitzat per l'Ajuntament.
El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte en què
es porta a terme l’acte o l’espectacle a que es refereix aquesta ordenança o a través
d’altres mecanismes de venda anticipada d’entrades o tiquets establerts a l’efecte.
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu l’espectacle no es
realitzi, es tramitarà la devolució de l’import corresponent.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el dia ... i que ha quedat definitivament aprovada en data ..., entrarà en
vigor a partir de la seva publicació íntegra en el BOPB i serà vigent mentre no s’acordi
la seva modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
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