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ACORD REGULADOR PREU PÚBLIC – ENTRADES FESTA DE LA NIT DE CAP D’ANY 

 

Article 1. Concepte 

 
Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 41 a 47 i 127 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març estableix els preus públics, en concepte d’entrades, que haurà de 
satisfer el públic per poder accedir al recinte del Poliesportiu Municipal durant la 
celebració de la Festa de la Nit de Cap d’Any, que es regirà pel present Acord regulador. 

 

Article 2. Fet Imposable 
Constitueix el fet imposable d'aquest preu públic el gaudiment de les activitats 
organitzades per la Corporació dins la Festa de la Nit de Cap d’Any. 

 

Article 3. Obligats al pagament 

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en el present Acord, les persones 
físiques i/o jurídiques que desitgin gaudir de les activitats organitzades dins la Festa de la 
Nit de Cap d’Any  i tenir accés al recinte del Poliesportiu Municipal. 

 

Article 4. Quantia 

La quantia del preu públic regulat en aquest Acord serà la quantitat establerta en les 
següents tarifes. 

En tots els preus regulats en el present Acord es considera inclòs l’Impost sobre el Valor 
Afegit, regulat a la Llei 37/1992, de 28 de desembre. 
 

Preus públics proposats

12,00 €

Entrada anticipada menors de 15 anys inclòs 0,00 €

Entrada d'esponsorització i atencions protocol·làries 0,00 €

Entrada anticipada a partir de 16 anys inclòs

 

 

Article 5. Exempcions i Bonificacions 

No es contempla cap causa d’exempció ni bonificació. 
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Article 6. Obligació de pagament 

L’obligació de pagar el preu públic neix des del moment en què es confirma la voluntat 
d’assistir a l’esdeveniment a través de l’adquisició de l’entrada. 

Article 7. Gestió del preu públic 
1. Les entrades es posaran a la venda a través d’una plataforma de venda d’entrades 

online, a la que s’hi tindrà accés a través d’un enllaç que es trobarà a la web 
municipal. 

2. Durant el dia de l’esdeveniment les entrades es podran comprar també a través de la 
plataforma de venda d’entrades online. 

3. Un cop feta la compra de l’entrada, l’interessat podrà imprimir-la en una impressora 
estàndard utilitzant paper estàndard, o bé també es podran visualitzar en un telèfon 
mòbil.  En ambdós casos, serà obligatòria la seva presentació per poder accedir a 
l’esdeveniment per la qual hagi estat obtinguda. 

4. Els usuaris que finalment no assisteixin a l’esdeveniment pel qual hagin adquirit 
l’entrada, no tindran dret a la devolució de cap import.  

5. Només es podran retornar els imports de les entrades per causes degudament 
justificades pel departament responsable de l’organitzador de l’esdeveniment. 

6. Quan per causes no imputables a l'obligat l’esdeveniment no es porti a terme, 
procedirà la devolució de l'import corresponent, conforme a allò que s'ha fixat en 
l'article 46.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

Article 8. Vigència 

Aquest preu públic és vigent des del dia de la seva aprovació i regeix mentre no se 
n’acordi la modificació o derogació.” 
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