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Ajuntament de Picanya
Edicte de l’Ajuntament de Picanya sobre aprovació de preus públics.

EDICTE
De conformitat amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es procedeix a la publicació a la web municipal i al Butlletí Oficial de la Pro-
vincia de l’acord adoptat pel Plenari de l’Ajuntament de Picanya, en sessió de data 31 de gener de 2017, amb el següent contingut:
APROVACIO DE PREUS PUBLICS:
PRIMER.- Aprovar els preus públics amb el següent contingut:
A) PREUS

(*) En la programació de teatre i dansa l’abonament sempre garantirà butaca en el pati de baix. El preu de l’abonament dels cicles per als que 
s’ofereixa és calcularà: multiplicant el nombre d’espectacles del cicle pel preu corresponent en modalitat d’abonament.
L’organització pot reservar fins un màxim de 20 entrades amb finalitat promocional. A excepció de en els espectacles de dansa i Pica Arts 
(modalitat teatre de sala) on podrà valorar-se la part promocional fóra d’aquest límit. 
Les associacions socioculturals que organitzen programacions autofinançades o solidàries al Centre Cultural no estaran vinculades als preus 
públics previstos a l’ordenança. 
2- Descripció de les diferents tipologies d’espectacles segons les quals es determinarà la tarifa adient: 
Programació teatre i dansa: 
TIPUS A (extraordinària): referida als espectacles amb impacte mediàtic i amb elevada demanda del públic que superen el cost de 4000€. La 
programació d’aquest tipus d’espectacles serà excepcional.
TIPUS B (general): referida als espectacles que programarem habitualment. El cost del quals no superarà els 4000€. 
TIPUS C (infantil, jove, etc.): programació específica adreçada al públic familiar, infantil, etc., el cost de la qual no superarà els 4000€.
TIPUS D (promocional, social, etc.): programació que be siga, per tractar-se d’un art  minoritari o desconegut requereixa d’un impuls promo-
cional, o be siga, per tindre fins socials solidaris, o be siguen altres variants similars a les anteriors, es considere òptim l’accés lliure a la sala 
fins completar aforament.  
Programació musical: 
TIPUS A (extraordinària): referida als concerts amb impacte mediàtic i amb elevada demanda del públic que superen el cost de 4000€. La 
programació d’aquest tipus de concerts serà excepcional.
TIPUS B (general): referida als concerts que programarem habitualment. El cost del quals no superarà els 4000€. 
TIPUS C (promocional, social, etc.): programació que be siga, per tractar-se d’un estil musical minoritari o desconegut requereixa d’un impuls 
promocional, o be siga, per tindre fins socials solidaris, o be siguen altres variants similars a les anteriors, es considere òptim l’accés lliure a 
la sala fins completar aforament. 
Programació audiovisual:
TIPUS A (general): programació de cinema comercial en promoció d’espectadors. 
TIPUS C (promocional, social, etc.): programació de pel·lícules amb més d’un any des de la data de l’estrena, o be programació de cicles 
documentals, de curtmetratges, promoció del cinema valencià, etc.
B.- GESTIO
El pagament es realitzarà mitjançant l’ingrés previ a l’inici de l’activitat, en els terminis compresos entre les dades d’inici i finalització de 
cobrament determinades per l’Ajuntament en cadascuna de les activitats. Aquest ingrés tindrà caire de dipòsit previ, de conformitat a allò 
disposat en l’article 9 de l’Ordenança General Reguladora dels Preus Públics de l’Ajuntament de Picanya.
La venda d’entrades es podrà realitzar per internet, personant-se a l’Ajuntament, o des de mig hora abans del començament de l’espectacle a 
la taquilla del Centre Cultural.
L’aforament del Centre Cultural és limitat. I el nombre d’entrades emeses mai serà superior a la capacitat de l’aforo. 
SEGON.- Publicar en el butlletí oficial de la província i en la web municipal per a general coneixement.
Picanya, a 1 de febrer de 2017.—L’alcalde, Josep Almenar i Navarro.
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EDICTE 

De conformitat amb l’art. 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, es procedeix a la publicació a la web 
municipal i al Butlletí Oficial de la Provincia de l’acord adoptat pel Plenari de l’Ajuntament de Picanya, 
en sessió de data 31 de gener de 2017, amb el següent contingut: 

APROVACIO DE PREUS PUBLICS: 

PRIMER.- Aprovar els preus públics amb el següent contingut: 

A) PREUS 

1- Entrades de teatre, dansa, música i cinema al Centre Cultural 

 Preu unitari En modalitat 
d’abonament  

Programació teatre i dansa:  

TIPUS A (extraordinària) 

TIPUS B (general) 

TIPUS C (infantil, jove, etc) 

TIPUS D (promocional, social, etc) 

 

10€ baix / 6€ dalt 

6€ baix/ 5€ dalt 

4 baix / 3€ dalt 

gratis 

(*) 

9€ baix  

5€ baix  

3€ baix  

No existeix 

Teatre a l’escola 1 € No existeix 

Programació musical  

TIPUS A (extraordinària) 

TIPUS B (general) 

TIPUS C (promocional, social, etc) 

 

6€ 

3€ 

gratis 

 

5€ 

2’5€ 

No existeix 

Programació audiovisual 

TIPUS A (general) 

TIPUS B (promocional, social, etc) 

 

3€ 

gratis 

 

2€ 

No existeix 

(*) En la programació de teatre i dansa l’abonament sempre garantirà butaca en el pati de 
baix. El preu de l’abonament dels cicles per als que s’ofereixa és calcularà: multiplicant el 
nombre d’espectacles del cicle pel preu corresponent en modalitat d’abonament. 

L’organització pot reservar fins un màxim de 20 entrades amb finalitat promocional. A 
excepció de en els espectacles de dansa i Pica Arts (modalitat teatre de sala) on podrà 
valorar-se la part promocional fóra d’aquest límit.  

Les associacions socioculturals que organitzen programacions autofinançades o solidàries 
al Centre Cultural no estaran vinculades als preus públics previstos a l’ordenança.  

2- Descripció de les diferents tipologies d’espectacles segons les quals es 
determinarà la tarifa adient:  
Programació teatre i dansa:  
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