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ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER 
L’ASSISTÈNCIA A ESPECTACLES DEL CINE I TEATRE AL 

TEATRE MUNICIPAL “ES QUARTER” DE PETRA 
 

 
Article 1 - Fonament i naturalesa 
 
D’acord amb allò disposat a l’article 41 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 taxa pública per l’assistència a espectacles del Teatre es QUARTER de Petra, 
especificat a les tarifes regulades a l’article 4 d’aquesta ordenança. 
 
Article 2 – Concepte 
 
La taxa regulada d’aquesta ordenança constitueix prestacions patrimonials de caràcter 
públic que satisfaran els usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les activitats 
regulades en aquesta Ordenança. 
 
Article 3 - Obligats al pagament 
 
1.  Estan obligats al pagament de la taxa pública regulada a aquesta Ordenança les 

persones que assisteixin a obres escèniques i musicals, o d’altre caràcter, en les que 
l’ajuntament consideri oportú fixar el preu de l’espectacle. 

 
2. En tot cas, depèn de l’ajuntament i de les entitats programadores considerar 

l’espectacle com gratuït, per la seva importància sociocultural o per donar 
recolzament a manifestacions locals, etc. 

 
3. Tanmateix, 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. 

 
Article 4 – Quantia. 
 
 Tarifa aplicable per assistència a espectacles 
Les tarifes es fixen depenent de l’import o caxé de l’espectacle contractat, inclouen les 
despeses d’obertura, l’assistència d’un tècnic i responsable de sala, consum i neteja. 
 

Concepte Quotes 
Per projecció de cinema 3,00 € 
Per espectacle de fins 2000 € Fins a 10,00 € 
Per espectacle de 2.001 a 4.000 € Fins a 12,00 € 
Per espectacle de més de 4000 € Fins a 14,00 € 
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Per espectacle de més de 5000 € Fins a 25,00 € 
Altres: conferències, presentacions… Gratuït 

 
Normes de gestió i recaptació 
 

Les persones interessades en assistir a les activitats programades pel Teatre Es 
Quarter de Petra coneixeran l’import d’aquestes mitjançant el programa d’activitats 
distribuït anteriorment. 
 
Article 5 
 
L’ajuntament, amb la finalitat de facilitar l’assistència a espectacles per la seva 
importància de dinamització cultural, podrà fer ofertes de preus, ja sigui amb ofertes per 
temporada o cicle. 
 
 
Article 6 - Obligació de pagament 
 
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix en el 
moment  abans de l’assistència a espectacles. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada inicialment pel Ple de 
la Corporació en sessió celebrada el 10-06-2010, i entrarà en vigor després de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (núm. 
128 de 02-09-2010. El seu període de vigència es mantindrà fins que tingui lloc la seva 
modificació o derogació expressa. 


