
ORDENANÇA  FISCAL  REGULADORA  DEL  PREU  PÚBLIC  PER  ESPECTACLES,  ACTUACIONS
CULTURALS, MUSICALS O ANÀLOGUES ORGANITZADES PER L'AJUNTAMENT D'INCA I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS

Article 1. Fonament i objecte.

De conformitat  amb la facultat  reconeguda en l’article 106 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  i  d’acord amb
l'establert a l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals,  aquest  Ajuntament  estableix  el  preu  públic  per  espectacles,  actuacions  culturals,  musicals  o
anàlogues organitzades per l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms, en els recintes establerts en
l'article 4 de l'ordenança..

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’assistència a espectacles, actuacions culturals, musicals o
anàlogues organitzades per l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms.

Article 3. Subjectes passius.

Estan obligats al pagament d’aquest preu públic els usuaris dels serveis o els beneficiaris de les activitats que
constitueixen el seu objecte.

Article 4. Quantia.

La quantia del preu públic es determinarà en funció del cost de contractació de l’espectacle i del recinte en
que es realitza.
 
Recinte: Casal de Cultura

ESPECTACLE IMPORT

Tarifa A Actuacions que no superin els 1.000,00€ de contractació Mínim    2,00€
Màxim   7,00€

Tarifa B Actuacions que no superin els 2.500,00€ de contractació Mínim    7,00€
Màxim 15,00€

Recinte: Claustre Sant Domingo

ESPECTACLE IMPORT

Tarifa A Actuacions que no superin els 1.500,00€ de contractació Mínim    2,00€
Màxim   5,00€

Tarifa B Actuacions que no superin els 2.500,00€ de contractació Mínim    5,00€
Màxim   9,00€

Tarifa C Actuacions que no superin els 4.000,00€ de contractació Mínim    9,00€
Màxim 13,50€
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Recinte: Quarter General Luque

ESPECTACLE IMPORT

Tarifa A Actuacions  que  no  superin  els  15.000,00€  de
contractació

Mínim    2,00€
Màxim   4,00€

Tarifa B Actuacions  que  no  superin  els  25.000,00€  de
contractació

Mínim    4,00€
Màxim   6,50€

Tarifa C Actuacions  que  no  superin  els  35.000,00€  de
contractació

Mínim    6,50€
Màxim   9,00€

Tarifa D Actuacions que superin els 35.000,00€ de contractació Mínim    9,00€
Màxim 15,00€

Els espectacles infantils tindran una tarifa de 2€ per nins fins als 14 anys inclòs, i els adults abonaran la tarifa
corresponent al concepte.

Article 5. Determinació de quantia.

D'acord amb el que disposa l'article 47 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i amb el
que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de Règim Públic, la quantia del preu públic serà fixada per la
Junta  de  Govern  d'Inca  a  proposta  del  Regidor  de  l'àrea  o  de  l'organisme  autònom que  dugi  a  terme
l'espectacle, actuació cultural, musical o anàloga, atenent a l'estudi econòmic que s'efecturà de cada un dels
espectacles o actuacions a realitzar.

En aquests efectes, una vegada realitzat l'estudi econòmic per part del Departament de Gestió Tributària,
s'informarà al Regidor de l'àrea o al President de l'organisme autònom corresponent per a l'elaboració de la
proposta de determinació del preu públic, que s'elevarà a la Junta de Govern de l'Ajuntament d'Inca per la
seva aprovació. 

Article 6. Beneficis fiscals.

1. En aquells espectacles benèfics o socials, així com els desenvolupats durant les festes locals o qualsevol
altre que es vulgui considerar adequat, degut a la finalitat del mateix i la seva repercussió social, l'Ajuntament
d'Inca o l'organisme autònom podrà establir la seva reducció o gratuïtat.

2. Els pensionistes, els menors de 18 anys i els posseïdors del carnet jove tindran una bonificació del 25% del
preu públic de l’espectacle o actuació.

3.  Els  membres de família  nombrosa tindran una bonificació  d’un 25% del  preu públic  de l’espectacle  o
actuació. L’acreditació es farà mitjançant la presentació del títol de família nombrosa expedit per l’organisme
competent.

4. Els beneficis fiscals establerts en el punt segon i tercer del present article no son acumulables.
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5. Abonaments. Es podran agrupar una sèrie de funcions i ofertar-les conjuntament com abonament per un
cicle determinat. L'import d’aquest abonament es determinarà en funció del preu de l’entrada de cada actuació
programada amb una reducció d'entre un mínim de 25% i un màxim de 50%, segons el cicle, sobre el total de
la suma dels imports de les entrades normals.

Fora dels supòsits reconeguts en aquest article, no es reconeixerà exempció, reducció, o bonificació en el
pagament d’aquest preu públic.

Article 7. Normes de gestió i cobrament de quotes.

El pagament del preu públic s'efectuarà al lloc on es realitzi l'activitat, en els termes i formes que l'Ajuntament
determini.

Les persones interessades en la utilització dels serveis objecte de la present ordenança ho sol·licitaran de
l'encarregat de la gestió dels mateixos. En aquest moment naixerà l'obligació de pagament del preu públic.

No  obstant  l'anterior,  qui  sol·licitin  algun  dels  serveis  objecte  de  la  present  ordenança  deuran  ingressar
l'import íntegre del corresponent preu públic en el moment de la sol·licitud. Aquest ingrés tindrà caràcter de
dipòsit previ, de conformitat amb el disposat en l'article 46.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quedant elevat a definitiu quan es presti el servei.

Devengat el preu públic i consignat el dipòsit previ, s’estendrà per part del personal municipal una entrada
justificant de l'ingrés del preu públic, el qual tindrà la consideració de carta de pagament de l'ingrés efectuat.

Disposició Adicional.

La present Ordenança únicament es aplicable als espectacles, actuacions culturals, musicals o anàlogues
organitzades per l'Ajuntament d'Inca i els seus Organismes Autònoms.

En el supòsit de que l'Ajuntament d'Inca o els seus organismes autònoms organitzin espectacles, actuacions
culturals, musicals o anàlogues en recintes que no son de titularitat municipal o no figuren dins els recintes
inclosos a l'article 4 de la present ordenança, la Junta de Govern, a proposta del Regidor de l'àrea que
pertoqui o de l'organisme autònom corresponent, podrà escollir la tarifa a aplicar de conformitat amb el quadre
de l'esmentat article 4.  

Disposició final.

La present ordenança serà d’aplicació a partir  de la seva publicació en el Butlletí Oficial  de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.
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