VIGÈNCIA 31/01/2012

ORDENANÇA NÚM. 32
REGULADORA DE LA TAXA PÚBLICA PER LA UTILITZACIÓ I PER
L’ASSISTÈNCIA A ESPECTACLES DEL CINE TEATRE LA UNIÓ
DE SON SERVERA

Article 1 - Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’ajuntament estableix la taxa
pública per la utilització i per l’assistència a espectacles del Cine Teatre La Unió de Son
Servera, especificada en les quotes regulades en l’article 4 d’aquesta ordenança.

Article 2 – Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa i l’assistència a espectacles en
règim de dret públic en el Cinema Teatre La Unió.

Article 3 - Obligats al pagament
1. Estan obligats al pagament de la taxa pública regulada en aquesta ordenança les persones o
entitats comercials a favor de les quals s’acordi l’arrendament o qualsevol altre forma de
cessió d’ús del Cine Teatre la Unió.
2. Igualment, estan obligats al pagament de la taxa pública regulada a aquesta Ordenança les
persones que assisteixin a espectacles i d’altres actes de qualsevol mena, en les quals
l’ajuntament consideri oportú fixar un preu d’entrada.
3. En tot cas, depèn de l’ajuntament i de les entitats programadores considerar l’espectacle
com gratuït, per la seva importància socio-cultural o per donar suport a manifestacions
locals, etc.
4. Així mateix, l’ajuntament també pot atorgar entrades gratuïtes a grups de persones quan,
per la seva importància, o com programadors d’altres municipis, o grups escolars, o per
potenciar l’assistència d’infants i joves al teatre, etc., així ho consideri oportú.
5. Les entitats locals i les entitats locals no lucratives poden disposar de l’espai sempre que
les dates d’activitat no coincideixin amb les dates establertes de la programació general i
es facin càrrec de les despeses d’equipament tècnic i humà per mitjà de la taxa establerta
en aquesta ordenança. Els grups polítics municipals, entesos com a entitats privades, s’han
d’atendre a les disposicions establertes en aquest mateix article.
6. Si qualque entitat o companyia locals sense ànim de lucre vol utilitzar els espais del teatre
per assajar-hi, es compromet a estrenar la seva obra o representació en el Teatre La Unió
de manera totalment gratuïta.
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Article 4
Tarifes aplicables en concepte de lloguer de l’espai
1. Aquestes tarifes inclouen el lloguer d’espai, l’equipament tècnic, l’assistència d’un
tècnic, cap de sala, consum i neteja.
Concepte
Per dia complet (10 h)
Per mig dia (5 h)
Per hores

Quotes
576,57 €
288,28 €
57,65 €

2. Aquestes tarifes inclouen el lloguer d’espai, l’assistència d’un cap de sala, consum i
neteja, sense equipament tècnic ni assistència.
Concepte
Per dia complet (10 h)
Per mig dia (5 h)
Per hores

Quotes
223,33 €
116,66 €
22,33 €

Normes de gestió i recaptació
1. Les persones o entitats interessades en la utilització privativa del Cinema Teatre La Unió
regulada en aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament l’autorització corresponent
amb indicació de les dates i horari d’utilització que es preveu, per mitjà de sol·licitud
registrada en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Son Servera.
2. Les quantitats a ingressar d’acord amb les tarifes s’exigiran en règim d’autoliquidació per
a cada utilització sol·licitada o realitzada.
3. Quan per causa de la utilització de la instal·lació regulada en aquesta Ordenança es
produeixin desperfectes, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic
resultant, haurà de reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció i/o reparació
dels desperfectes ocasionats.
Article 5
Tarifes aplicables en concepte d’assistència a espectacles
1. Les tarifes es fixen en funció de l’import o catxet de l’espectacle contractat, i inclouen les
despeses d’assistència tècnica i equipament tècnic.
Concepte
Cinema en 35mm
Cinema en digital
Per espectacle de fins 1.000 €

Quotes
5,00 €
4,00 €
4,00 €
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Per espectacle de fins 1.500 €
Per espectacle de fins 2.000 €
Per espectacle de fins 2.500 €
Per espectacle de fins 3.000 €
Per espectacle de fins 3.500 €
Per espectacle de fins 4.000 €
Per espectacle de fins 4.500 €
Per espectacle de més de 4.500 €

6,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
18,00 €
20,00 €

1 punt
2 punts
2 punts
3 punts
3 punts
4 punts
4 punts
5 punts

2. Els infants de 0 a 3 anys gaudiran d’entrada gratuïta. Si l’aforament és limitat, no podran
ocupar seient individual.
Normes de gestió i recaptació
1. Les persones interessades en assistir a les activitats programades pel Cine Teatre La Unió
coneixeran prèviament l’import d’aquestes mitjançant el programa d’activitats distribuït
anteriorment.
2. Les quantitats ingressades d’acord amb les tarifes s’exigiran en règim d’autoliquidació
després de cada actuació.
Club La Unió
1. Els socis del Club La Unió acumulen punts per cada entrada que adquireixen, d’acord amb
el barem de la taula anterior, que després podran bescanviar per entrades gratuïtes. Per ser
socis s’han d’inscriure com a tals al teatre i abonar una única quota de 3 € en concepte
d’altres avantatges com ara informació personalitzada de la programació per mitjà de
correu ordinari, correu electrònic i missatges de mòbil.
2. Cada sis mesos s’actualitzarà la llista de socis per tal de donar de baixa aquells socis que
no hagin assistit a un mínim de 6 representacions durant aquest període, a fi de controlarne l’assistència i evitar despeses innecessàries de publicitat.
Article 6 – Reduccions i ofertes
1. L’ajuntament, a fi de facilitar l’assistència a espectacles per la seva importància de
dinamització cultural, podrà fer ofertes de preus, ja sigui amb abonaments per temporada o
cicle, o per mitjà del Club La Unió.
2. Així mateix, per tal de fomentar l’assistència de grups escolars al teatre o per promocionar
les activitats sorgides de la dinamització local, estableix un preu de 2 € per a aquest tipus
de representacions.
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2011, i entrarà en vigor el dia de la seva
publicació en el BOIB (núm.14 de 31 de gener de 2012). El seu període de vigència es
mantindrà fins que no es derogui o modifiqui expressament.
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