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ORDENANÇA 51 

 
 

PREU PÚBLIC PER A ENTRADES D’ESPECTACLES ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT 
DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 

 
 
 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127, en relació amb l’article 41, ambdós 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, aquest municipi estableix el preu públic per entrades a 
espectacles, que s’especifiquen en les tarifes corresponents i que es regirà per aquesta 
ordenança. 

 

Article 2. Concepte 
 
Els preus públics regulats en aquesta Ordenança constitueix prestacions de serveis públics que 
es satisfaran pels usuaris que voluntàriament assisteixin als espectacles organitzats per part 
d’aquest Ajuntament i que s’indiquen en les tarifes. 

 

Article 3. Obligats al pagament 
 
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment d’adquirir l’entrada a 
l’espectacle, del preu públic regulat en aquesta Ordenança, les persones o entitats que 
sol·liciten adquirir dits serveis. 

 

Article 4. Quantia 
 

La quantia d’aquest preu públic es regularà per la següent TARIFA: 

 

Llindar caixet Proposta preu  públic 
residents 

Proposta preu públic 
no residents 

Caixet inferior a 1.000 € 6 €   8,00€ 

Caixet entre 1.001€ i 
2.999€ 

10 € 13,00€ 

Caixet entre 3.000€ i de 
fins a 4.999€ 

15 € 20,00€ 

Caixet entre 5.000€ i 
6.999€ 

18 € 24,00€ 

Caixet entre 7.000€ i 
8.999€ 

20 € 26,00€ 

Caixet de 9.000€ en 
endavant 

24 € 32,00€ 

 

Aquest preu inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA) 
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Article 5. Exempcions i bonificacions 

 
Sobre la tarifa regulada a l’article 4 d’aquest preu públic, s’aplicaran les bonificacions següents:  

- Bonificacions de 100% de la tarifa: 

 

 Fins a un 10% del aforament per a atendre compromisos contractuals amb les 
companyies que realitzen l’espectacle i per a accions de promoció dels espectacles.  

 Espectacles prèviament declarats gratuïts per l’ajuntament. 

 

- Bonificacions del 50% de la tarifa per a les persones que acreditin una de les condicions 
següents:  

 

 infants de 0 a 5 anys 

 per a nois/es de 6 a 11 

 per a joves de 12 a 30 

 famílies monoparentals o nombroses (amb acreditació emesa per la Generalitat de 
Catalunya) 

 persones aturades amb certificat d’atur 

 Gent gran, amb carnet de pensionista 

 Persones amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33% 

 En aquells espectacles que el dia de l’actuació quedi disponible més del 10 % de 
l’aforament, en les entrades adquirides presencialment a taquilla una hora abans de 
l’espectacle 

 

Article 6. Administració i cobrança 
 
Les quotes exigibles per aquest preu públic, es liquidaran per cada entrada lliurada per aquest 
Ajuntament. 

 
Disposició Final. Entrada en vigor i vigència 

 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva publicació íntegra al 
Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà vigent, fins a la seva modificació o derogació. En 
cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
DILIGÈNCIA.- Per fer per ella constar que la present ordenança núm. 51 ha estat modificada, 
provisionalment, per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 
07/10/2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 10/12/2021, que ha de regir en 
aquest municipi a partir del dia 01/01/2022. 

 
 


