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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC  PER LA UTILITZACIÓ 
DE LES SALES I INSTAL·LACIONS DE L’AUDITORI D’ALCÚDIA 
 
 

Fonament i naturalesa 
 
ARTICLE 1 
 
1. De conformitat amb l’article 127, amb relació a l’article 41 ambdós del Text Refós de 
la Llei  reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, aquest Ajuntament estableix  el preu públic per la utilització de les sales, 
instal·lacions i serveis de l’Auditori d’Alcúdia. 
 
 

Fet imposable. 
 
ARTICLE 2 
 
2. El fet imposable del preu públic ho constitueix l’aprofitament  i la utilització dels 
espais i dels serveis de l’Auditori d’Alcúdia, per part d’empreses  privades o altres 
entitats, siguin públiques o privades. 
 
 

Subjecte passiu 
 
ARTICLE 3 
 
1. Seran subjectes passius del preu públic les persones físiques o jurídiques que 
sol·licitin les activitats constitutives del fet imposable. 
 
 

Responsables 
 
ARTICLE 4 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General 
Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats en general, en els 
supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 
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Quota Tributària 
 

 
ARTICLE 5 
 
1. Els Preus públics dels aprofitaments i utilitzacions de les sales i instal·lacions de 
l’Auditori d’Alcúdia, així com els serveis que es sol·licitin, als quals s’haurà d’afegir 
l’IVA corresponent, són els següents 

 
 

 
TARIFES GENERALS DE PREUS DEL LLOGUER  

DE L’AUDITORI  

  

ESPAI import 

Sala Magna. Per dia. 1.850,00  

Seminaris. Per seminari. 220,00  

Sala polivalent. Per dia. 542,00  

Despatx. Per dia. 219,00  

Sala de premsa. Per dia. 219,00  

Ocupació vestíbuls per Stand o exposició. Per metre quadrat. 6,25  

Camerí  individual. Per dia. 36,50  

Camerí col·lectiu. Per dia. 68,00  

Lloguer de totes les sales i ocupació de tots els espais. 3.752,00  

Ocupació de la façana principal de l'auditori. Per metre quadrat. 9,00  

Ocupació de la via publica al voltant de l'auditori. Per metre quadrat. 6,25 

TARIFES PROGRESSIVES DIES CONSECUTIUS 

  

 Sala Platea  import 

1 dia. Per dia. 1.825,00  

2 dies. Per dia. 1.511,00  

3 dies. Per dia. 1.355,00  

4 dies o més. Per dia fins un màxim de deu. 1.180,00  
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INTERVENCIO DE PERSONAL MUNICIPAL FORA DE LA JORNADA 

NORMAL 
 

 import 

Tècnic de so i il·luminació .Per hora. 32,00  

Hostesses , Taquillers i Acomodadors . Per hora. 22,00  

Personal de neteja. Per hora. 17,00  
 
 
TARIFES PER MITJA JORNADA 
 
Quan les sales s’utilitzin en jornada de matí  ( de 8’00 a 15’00 hores) i de 
capvespres (de 15’00 a 22’00), el preu serà del 70% del preu unitari de la sala. 
 
Dins aquest temps s’hi comprèn el temps de muntatge i desmuntatge. 
 
 
EXCÉS D’HORARI 
 
La jornada completa o normal comprèn de les vuit   a les 22’00 hores. Cada hora 
o fracció  que superi aquesta jornada té un recàrrec d’un 20% sobre la tarifa de la 
sala. 
 
El mateix recàrrec serà d’aplicació quan les sales s’utilitzin en jornada del matí o 
capvespre i es superi el temps d’utilització corresponent. 
 
ESPECIFICACIONS DE LES TARIFES 
 
1.- Aquests preus inclouen la neteja , aire condicionat, il·luminació bàsica, així 
com a la disponibilitat de dos tècnics ( per a control de só i de il·luminació i aire 
condicionat) i un recepcionista en jornada normal. 
 
2.- Els dies emprats per muntatge i desmuntatge  de les sales tindran un 
descompte d’un 50% sobre les tarifes. 

 
Quan la utilització privativa provoqui la destrucció o el deteriorament de 
qualsevol element de les instal·lacions, el beneficiari sense perjudici del 
pagament de la taxa, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu 
import. 
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Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi  amb la quantitat 
igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 
 
L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment la indemnització  o el 
reintegrament a què es refereix aquest article. 
 
  

Exempcions i bonificacions. 
 
 
ARTICLE 6 
 
1. Per Decret de batlia es podrà concedir exempcions i bonificacions quan hi hagi raons 
benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin. 

 
 

Acreditament 
 

ARTICLE 7 
 
1. El preu públic s’acredita i neix l’obligació de contribuir en el moment en que per 
l’òrgan gestor es notifiqui l’acceptació de la utilització dels espais i serveis sol·licitats 
pel subjecte passiu. 
 
 

 
Liquidació i ingrés 

 
 
ARTICLE 8 
 
 
La liquidació provisional del preu públic es realitzarà en el moment en què l’òrgan 
gestor accepti la utilització sol·licitada pel subjecte passiu i el pagament de la quota 
s’haurà de fer efectiu abans de l’inici de l’aprofitament o utilització de les sales i 
instal·lacions de l’Auditori. 
 
L’òrgan gestor podrà realitzar les comprovacions que consideri oportunes, poden 
efectuar una liquidació complementària en cas de detectar-se una utilització, tant 
d’espais, com de serveis o dies, superiors a la inicialment sol·licitada. 


