Identificació de l’expedient: 3016/2021 2942
Assumpte: Modificacions de les ordenances reguladores de preus públics per l'exercici 2022
i següents
INFORME TÈCNIC
FETS
L’Ajuntament de Canet de Mar, es dota d’un nou equipament cultural, el TMC (Teatre Municipal de Canet), que té com a principal objectiu el foment de la cultura del municipi i de la comarca del Maresme, la difusió de les arts escèniques, musicals i cinematogràfiques, mitjançant l’estímul a la creació, la programació d’activitats escenicomusicals professionals i amateurs.
El servei de teatre municipal també ha de ser un servei obert a la ciutat i al seu teixit associatiu,
facilitant-ne l´ús a totes les entitats locals que promoguin activitats culturals o socials i afavoreixin la cohesió social.
La ubicació dels espais del TMC (Sala Centru i Sala Odèon), al mig del poble de Canet de
Mar, constitueix un potencial pel desenvolupament cívic i cultural de la població i una oportunitat per la revitalització del casc antic, des d’un punt de vista econòmic i urbanístic.
FONAMENTS DE DRET:
L’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei de teatre municipal, en el marc de les seves
competències en matèria de promoció de la cultura i d’instal·lacions culturals. Aquestes competències estan definides tant a la normativa estatal de règim local com a la normativa catalana.
D’una banda, l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local atribueix als municipis competències pròpies, en els termes de la legislació de l’Estat i
de les Comunitats Autònomes, en diverses matèries i, en concret, en matèria cultural preveu
a l’apartat m) la competència de promoció de la cultura i equipaments culturals.
D’altra banda, l’article 66.3 n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis tenen
competències pròpies en activitats i instal·lacions culturals.

Merce Valls Melendres

Signatura 1 de 1

09/09/2021 Tècnica de Cultura

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES:
PRIMERA.- Es comú en el sistema públic de teatres d’arreu que la prestació del servei no es
cobreixi únicament amb els ingressos generats pels preus de les entrades, i que siguin les
diferents administracions les que contribueixin al sosteniment del servei per tal de garantir
l’accés a la Cultura de tota la població.
SEGONA.- Per tal de contribuir a la sostenibilitat d’aquest equipament l’ajuntament de Canet
de Mar estableix un sistema de preus públics en funció dels costos de cadascuna de les actuacions (funcions de tots públics, funcions d’espectacles familiars, funcions que s’emmarquen

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona - Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e :canetdemar@canetdemar.cat - www.canetdemar.cat

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Serveis
Administra 355f3b83e4264646b7be526428f22f6b001
Codi Segur de Validació
ció
Url de validació
Electrònica https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=063
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

en dates de celebració molt populars) i també en funció del segment de públic que ha de
satisfer el preu de manera que no esdevingui una barrera.
TERCERA.- És comú en el sector de les arts escèniques que els espectacles adreçats a les
famílies tinguin uns preus més accessibles, però també els seus costos són més baixos. Els
espectacles adreçats a tots públics tenen uns preus més elevats, adequats als seus caixets.
Es preveu en el sistema de preus d’aquesta proposta un preu mínim per aquells esdeveniments que es programin amb motiu del calendari festiu popular com potser Nadal o bé festes
majors.
QUART.- D’acord amb el sectors cultural i en gairebé tots els equipaments en els que s’ha de
satisfer un preu d’entrada es proposa uns preus d’entrada bonificats per als següents col·lectius: Majors 65 anys, aturats, estudiants, carnet biblioteques, famílies monoparentals, famílies
nombroses, reserva prèvia, reserves de grups a partir de 10 persones.
CONCLUSIONS:
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa la creació dels preus públics de
les entrades al teatre municipal de Canet de Mar, que quedaria redactat de la següent manera:
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Concepte
Tipus A Familiar: Entrada
Tipus A Familiar: Entrada bonificada:
Tipus A Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
Tipus B Familiar: Entrada
Tipus B Familiar: Entrada bonificada:
Tipus B Familiar: Abonament públic familiar: 3 espectacles
Tipus A Tot Públic: Entrada
Tipus A Tot Públic: Entrada bonificada:
Tipus A Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
Tipus B Tot Públic: Entrada
Tipus B Tot Públic: Entrada bonificada:
Tipus B Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
Tipus C Tot Públic: Entrada
Tipus C Tot Públic: Entrada bonificada:
Tipus C Tot Públic: Abonament: 3 espectacles
Espectacles bonificats calendari festiu

Import
6,00 €
5,00 €
10,00 €
8,00 €
7,00 €
16,00 €
12,00 €
10,00 €
25,00 €
15,00 €
13,00 €
30,00 €
20,00 €
18,00 €
45,00 €
4,00 €

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
Tècnica municipal
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