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Ajuntament d’Oliva

ORDENANÇA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
CULTURALS EN EL TEATRE OLÍMPIA
ARTICLE 1.- Concepte.
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41,
ambdós del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament estableix el Preu
Públic per la prestació de serveis culturals en el Teatre Olímpia, especificats
en les tarifes contingudes en l'article 3 següent, que es regirà per la present
Ordenança.
ARTICLE 2.- Obligats al pagament.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança
tots els beneficiaris de la prestació dels serveis culturals organitzats per
l'Ajuntament d'Oliva i que es realitzen en tal Teatre.
ARTICLE 3.- Quantia.
La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà el previst en
els apartats següents:

A) Activitats organitzades per l'Ajuntament: s'aplicaran les tarifes que
tot seguit s'indiquen, que atenen, llevat del cas d'espectacles qualificats
com infantils, al preu del corresponent contracte, entenent per tal la
quantitat que l'Ajuntament ha de pagar a l'artista o empresa com a
conseqüència de l'actuació, una vegada deduïdes les subvencions o
aportacions que, si és el cas, pogueren existir, i amb independència de
qualsevol altra despesa que comporte l'activitat.
Preu
del
contracte
per
a
l’Ajuntament
a
Contracte < 6.000 €
b
6.000 € ≤ contracte ≤ 12.000 €
c
12.000 € ≤ contracte < 18.000
€
d
Contracte ≥ 18.000 €
e
Espectacles infantils

Preu
l’entrada
6€
10 €
14 €

de

18 €
1€

B) Cessió del teatre:
Per la cessió del teatre Olímpia se satisfarà, per dia, la quantitat de 1.200
euros, si bé, si l'activitat a realitzar implica la necessitat d’ocupació prèvia
per a la seua preparació, s'haurà de pagar la quantitat de 300 euros de
suplement per cada dia d'utilització prèvia.

ARTICLE 4.- Exempcions i bonificacions per raons socials, benèfiques,
culturals o d'interés públic.
1.- Estarà exempts d'aquest preu públic per la cessió del local del Teatre
Olímpia les entitats socials, benèfiques, culturals, esportives, partits polítics
o d'interés públic d'aquest Municipi, per a la realització d'una activitat a
l'any sense finalitat lucrativa. S'entendrà que no hi ha ànim de lucre, encara
que es cobre per l'assistència als actes realitzats per les entitats, si financen
exclusivament les activitats pròpies de l'entitat.
2.- La Comissió de Govern podrà acordar l'exempció del preu públic per
cessió del local, en el cas de realització d'espectacles o representacions
artístiques, fins i tot de caràcter lucratiu, promogudes pels serveis culturals
municipals, la rellevància del qual així ho justifique.
3.- Els menors de 14 anys, els titulars del “carnet jove” i pensionistes
gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en les tarifes contingudes en els
epígrafs a) al c), apartat A, de l'article anterior. Per a gaudir d'aquesta
bonificació
haurà
d'acreditar-se
mitjançant
qualsevol
document
administratiu estar en alguna de les situacions anteriors.
4.- En el supòsit d'abonament al conjunt de la programació de temporada es
gaudirà d'una bonificació del 15%.
ARTICLE 5.- Meritació.
L'obligació de pagament del preu públic naix des del moment que s'inicia la
prestació del servei. El Pagament del preu públic s'efectuarà en el moment
d'entrar en el Teatre, sense perjudici de la venda anticipada d'entrades en
el cas que així es preveja.
ARTICLE 6.Els deutes derivats de l'aplicació d'aquesta ordenança podran exigir-se pel
procediment de constrenyiment.
ARTICLE 7.En allò no previst en aquesta Ordenança s'aplicarà l'Ordenança Fiscal
General de Gestió, Recaptació i Inspecció de Tributs Locals i la resta de
disposicions generals.
DISPOSICIÓ FINAL .La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i romandrà en vigor fins a la seua modificació
o derogació expressa.”
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