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PREU PÚBLIC ASSISTÈNCIA I/O ÚS DEL CENTRE CULTRUAL CALIXTE III
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NORMA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS PER A l’ASSISTÈNCIA A CELEBRACIÓ D’ESPECTACLES TEATRALS I
MUSICALS, PROMOGUTS I ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE CANALS, PROJECCIÓ D’AUDIOVISUALS I CESSIÓ
D’ÚS DEL CENTRE CULTURAL CALIXTO III.
Article 1.- Fonament legal.
De conformitat amb allò que s'ha previngut en l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà
del qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, s’estableix en este Municipi el preu públic
per a l’assistència a celebració d’espectacles teatrals i musicals, promoguts i organitzats per l’Ajuntament de Canals,
projecció d’audiovisuals i cessió d’ús del Centre Cultural Calixte III, que serà exigit d'acord amb el que es disposa en
els articles 41 a 47, ambdós inclusivament, d'eixa mateixa norma i basant-se en allò que s'ha regulat en la present
norma.
Article 2.- Fets determinants de l’exigibilitat del preu públic.
El fet que faculta a l’Ajuntament per a exigir el dit preu públic està constituït per:
a) L’assistència a espectacles musicals o teatrals organitzats per l'Ajuntament de Canals i es celebren en el centre
cultural Calixte III o altres llocs a excepció del recinte firal, com ara els espectacles portats a terme per artistes i/o
grups, bandes de música, orquestres, cors, representacions teatrals i Sarsuela.
b) L’assistència a les projeccions audiovisuals que organitze l'Ajuntament de Canals i es celebren en el centre cultural
Calixte III.
c) L’ús autoritzat de la infraestructura per tercer, prèvies les degudes autoritzacions.
No es consideraran subjectes les projeccions, actuacions i representacions declarades de portes obertes, ni les
cessions d’ús de la infraestructura que es realitzen a favor d’associacions sense ànim de lucre, per a realitzar actes
gratuïts que tinguen relació directa amb l’objecte de les mateixes.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estaran obligats al pagament les persones físiques o jurídiques que es beneficien del servei prestat al fet que es
refereix aquesta Norma.
Article 4.- Naixement de l’obligació de pagar.
1.- L’obligació de pagar aquest preu públic naix des que es produeix l’assistència als esdeveniments previstos en la
present norma o amb l’ús per tercer de la infraestructura.
Article 5.- Quantia
1.- La quantia del preu públic regulat en aquestes normes serà la fixada en les tarifes contingudes en el apartat
següent:
2.- La tarifa del preu públic serà:
Epígraf

Tarifa

1.- Assistència a espectacles musicals, teatrals o similars (cost contractació fins 2.000)
a.-Entrada general

6,00 €

Epígraf

Tarifa

b.- Abonament 3 representacions

18,00 €

c.- Abonament temporada (mínim 5 representacions)

30,00 €

Quan el cost de contractació de l’espectacle (excloses subvencions
percebudes per l’Ajuntament) siga superior a 2.000 €, la tarifa senyalada en
l’apartat anterior s’incrementarà per cada interval de 3.000.00 € que
s’incremente el cost de contractació esmentat.en:
a) 2,00 €
b) 6,00 €
c) 10,00 €
d.- Per venda anticipada, les tarifes resultants en els apartats anteriors es
minoraran:
a) 2,00 €
b) 10,00 €
c) 14,00 €

Variable segons cost de contractació. (1)

Variable segons cost de contractació. (1)

2.- Assistència a espectacles musicals, teatrals o similars per a públic infantil
a.-Entrada general

3,00 €

3.- Espectacles Nits al Túnel
a.-Entrada general
b.- Abonament 2 sessions

7,00 €
10,00 €

4.- Projeccions cinema
a.-Entrada general

2,50 €

b. Abonament 4 entrades

8,00 €

c. Abonament 8 entrades

15,00 €

5.- Lloguer a tercers de la infraestructura hora o fracció addicional

100,00 €/hora

1) La tarifa variable dels epígrafs 1.b) y c), es calcularà en base a la mitjana del cost de les representacions oferides.

Article 6.- Administració i cobrament del preu públic
1.- L’administració i cobrament d’aquest preu públic es realitzarà per aquest Ajuntament a través del personal que
per l’alcaldia i/o Regidoria- Delegada, si és el cas, es designe per a cada esdeveniment.
2.- El cobrament de l'esmentat preu es realitzarà:
a) Per als actes organitzats per l'Ajuntament, per mitjà de càrrec d’entrades específiques per a cada esdeveniment.
b) Per a les cessions d’ús de la Infraestructura per mitjà d’autoliquidació al moment de formalitzar la sol·licitud.
3.- Alternativament, es podran utilitzar plataformes de pagament telemàtiques pròpies o d’entitats financeres.
Article 7.- Devolució
1.- Els subjectes passius tindran dret a la devolució del preu públic quan no haja pogut celebrar-se per causa
imputable a l'Ajuntament, sempre que s'acredite el seu pagament. S'entendrà causa imputable a l'Ajuntament
l'originada exclusivament per voluntat municipal i que no siga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per
actuacions, fets, obres, conductes o comportaments dels interessats.
Article 8.- Infraccions.
En tot el relatiu a infraccions i sancions tributàries s'estarà al que es disposa en la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària.

Disposició final única. Entrada en vigor.
La present norma, entrarà en vigor i serà aplicable el mateix dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.

