
ORDENANÇA  REGULADORA

DEL PREU PÚBLIC DE LES ACTUACIONS CULTURALS 
DE LA REGIDORIA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE 
SANT JOAN D'ALACANT 

ARTICLE 1.-  DISPOSICIÓ GENERAL 

De conformitat amb allò previst en l'article 127, en relació a l'article 41, 
ambdós continguts en el Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora dels Hisendes Locals, aquest 
Ajuntament, a proposta de la Regidoria de Cultura, estableix els preus 
públics reguladors de les representacions teatrals, musicals, 
coreogràfiques, audiovisuals,  cinematogràfiques  i  altres manifestacions  a 
realitzar en l'Auditori de la Casa de Cultura.

ARTICLE 2.- OBJECTE DEL PREU PÚBLIC 

Constitueix l'objecte del preu públic, la prestació dels serveis culturals com 
ara representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals, 
cinematogràfiques i altres manifestacions a realitzar per l'Ajuntament des de la 
Regidoria de Cultura.

ARTICLE 3.-  OBLIGACIÓ DEL PAGAMENT 

L'obligació del pagament sorgeix per l'assistència a l'activitat cultural 
programada per l'Ajuntament. El pagament s'efectuarà íntegrament en el 
moment de sol·licitar l'entrada.



ARTICLE 4.-   NO SUBJECCIÓ AL PAGAMENT

No estaran subjectes al pagament tots aquells espectacles la finalitat dels 
quals siga la difusió de grups no professionals, quan es tracte d'actuacions 
especialment innovadores o quan es donen altres circumstàncies d'interès 
cultural o social, tot això previ informe tècnic, proposta de la Regidoria de Cultura 
i aprovació de la Junta de Govern.”

ARTICLE 5 .-   TARIFES 

     1.- El preu d'entrada s'estableix en funció de la “distinció” de l'espectacle i el 
nombre de localitats, d'acord amb la següent taula:

HONORARIS ARTISTES 
 PREU DE 

L'ENTRADA 
0,00 €  FINS A 1.500,00€ 3,1 € 
1.501,00 € FINS A 3.000,00€ 6,2 € 
3.001,00€ FINS A 4.500,00 € 9,3 € 
4.501,00 € FINS A 6.000,00€ 12,3 € 
6.001,00€ FINS A 7.500,00€ 15,4 € 
7.501,00€ FINS A 9.000,00€ 18,5 € 
9.001,00€ FINS A 10.500,00€ 21,6 € 
10.501,00€ FINS A 12.000,00€ 24,7 € 
12.001,00€ FINS A 13.500,00€ 27,8 € 
13.501,00€ FINS A 15.000,00€ 30,9 € 
15.001,00€ FINS A 16.500,00€ 34,0 € 
16.501,00€ FINS A 18.000,00€ 37,0 € 
18.001,00€ FINS A 20.000,00 € 40,1 € 
De més de 20.000,01 € 41,2 € 

El preu de l'entrada, previ informe tècnic, proposta de la Regidoria de Cultura 
i aprovació de la Junta de Govern, podrà ser inferior a l'establit segons la 
“distinció”, sempre a fi d'afavorir la difusió cultural o per altres qüestions de 
caràcter benèfic, social o d'interès públic, d'acord amb allò establit en l'article 44.2 
del TRLHL.

Per a menors de 14 anys l'entrada serà gratuïta.
Per a pensionistes, jubilats, joves entre 14 i 30 anys i joves posseïdors del 

Carnet Jove, s'aplicarà un descompte del 50% sobre el preu de l'entrada. Per a 
això hauran d'acreditar la seua situació personal en el moment de l'adquisició de 
l'entrada.



2.- Amb efecte de l'1 de gener de cada any, les tarifes establides en 
aquest article es podran incrementar amb l'Índex de Preus al Consum 
interanual del mes de setembre, d'acord amb les dades certificades per 
l'Institut Nacional d'Estadística.

DISPOSICIč FINAL 

La present Ordenana entrar¨ en vigor i comenar¨ a aplicar-se a partir de 
l'endem¨ de publicar-se en el Butllet² Oficial de la Prov²ncia d'Alacant, i estar¨ en 
vigor fins a la seua modificaci· o derogaci· expressa.

APROVACIč 

Aquesta Ordenana Fiscal va ser aprovada provisionalment per l'Ajuntament 
Ple en data 03 d'Agost de 2009 i definitivament el dia 26 d'Agost de 2009, 
es va publicar el seu text ²ntegre en el Butllet² Oficial de la Prov²ncia d'Alacant 
n¼m. 199, de data 20 d'Octubre de 2009, i va entrar en vigor el dia 21 d'Octubre de 
2009.

La present Ordenança, modificada inicialment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 18 d'abril de 2013 i que ha estat definitivament aprovada en 
data 11 de juny de 2013, regirà i començara aplicar-se des de l'endemà a la seua 
publicació i es mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. 
B.O.P. nº 114 de 18 de juny de 2013.

La present Ordenança, modificada inicialment  pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada en data 18 de febrer de 2015 i que ha estat definitivament aprovada en 
data 08 d'abril de 2015, esdevindrà efectiva a partir de de la seua publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, conforme amb l'article 70 de la Llei 7/1985, i es 
mantindrà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa. BOP nº 71 de  14 
d'abril de 2015, entrada en vigor en data 05 de maig de 2015.

L'Alcalde  El Secretari 

Document signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica i Llei 11/2007, 
de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis públics)  




