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PREU PÚBLIC 5 - PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS LOCAL S DE CA 
N’HUMET I ESPAIS ESCÈNICS 

 
 

Quotes: 
 

1. Entrades a espectacles a la sala polivalent i espais escènics: 

a) Espectacle amb un cost fins a 1.500,00 €  .............................................   3 euros/entrada 
b) Espectacle amb un cost entre 1.501,00 € i 2.000,00 €  ..........................   5 euros/entrada 
c) Espectacle amb un cost entre 2.001,00 € i 4.000,00 € ........................... 10 euros/entrada 
d) Espectacle amb un cost entre 4.001,00 € i 6.000,00 € ........................... 15 euros/entrada 

e) Espectacle amb un cost entre 6.001,00 € i 8.000,00 € ........................... 20 euros/entrada 

f) Espectacle amb un cost entre 8.001,00 € i 10.000,00 € o superior ........ 30 euros/entrada 
 
� El preu de l’entrada, a proposta de la Regidoria de Cultura i aprovació de la Junta de Govern, previ 

informe favorable de la Comissió Informativa d’Administració i Finances, podrà ser inferior a 
l’establert sempre amb la finalitat d’afavorir la difusió cultural o per altres qüestions de caràcter 
benèfic, social o d’interès públic, d’acord amb el que s’estableix en l’article 44.2 del TRLHL. 

 
 
Vigència  
Aquest preu públic començarà a regir a partir dels dia següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
Diligència 
Aquest preu públic ha estat modificat per tal d’aprovar el preu de les entrades a espectacles i 
anul·lar el punt 5 de curs de formació en teatre còmic i aprovat per la Junta de Govern Local del 
dia 17 de novembre de 2011. L’acord s’ha exposat al públic en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 

El 17 de maig de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació d’aquest preu públic, 
per tal de regular el cobrament d’entrades en espais escènics. L’acord s’ha exposat al públic en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al vestíbul de Ca n’Humet durant trenta dies hàbils i mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, amb número de registre 022012012426. 

El 23 de gener de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació d’aquest preu públic 
per tal d’afegir un nou apartat dins del punt 4.a) Entrades a espectacles a la sala polivalent i 
espais escènics. L’acord s’ha esposat al públic al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, 
al vestíbul de Ca n’Humet durant trenta dies hàbils i mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. 

El 25 d’abril de 2019, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària pública, va aprovar la 
modificació d’aquest preu públic per tal d’eliminar els punts 1, 2, 3 i la nota referent a l’exempció. 
L’acord s’ha exposat al públic durant 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 7 de maig de 2019 (CVE 2019015707) i al tauler d’edictes 
electrònic d’aquesta corporació.  

 


