Ordenança fiscal núm. 26
Ordenança reguladora dels Preus Públics (OPP)
ANNEX 15
ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS AL TEATRE
PRINCIPAL I A L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ
PREUS ENTRADES:
Euros
a) Espectacles infantils i familiars de música, teatre, circ i dansa:

De 3,00 a 12,00

b) Espectacles de música, teatre, circ i dansa de petit - mitjà format
i/o repartiment:

De 6,00 a 18,00

c) Espectacles de música, teatre, circ i dansa de mitjà-gran format
i/o repartiment:
De 10,00 a 30,00
La categoria de l'espectacle o activitat vindrà predeterminada per la naturalesa i costos
de l’activitat.
ABONAMENTS
S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les
entrades segons la quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament:
→ 7 espectacles o més en proporció 50% de teatre i música: 40%
→ 5 espectacles en la proporció 3/2, és a dir 3 de teatre i 2 de música o viceversa:
30%
→ 3 espectacles de teatre, dansa o circ: 25%
→ 3 espectacles de música: 25%
→ Espectacles infantils i familiars: 30€
→ Concerts de la Camerata Eduard Toldrà: 30%
DESCOMPTES
En totes les actuacions s’establirà una reducció del preu de les entrades en format de
descompte. Els descomptes són per a ús personal i intransferible dels titulars dels carnets
corresponents. Els descomptes s’apliquen sobre els preus a taquilla i són vàlids per a
entrades superiors a 8€. Els descomptes no són acumulables ni vàlids per a la compra
d’abonaments ni s’aplicaran a espectacles per a públic familiar. Les entrades de preu únic
no tenen descomptes, excepte les entrades de grup.
Els descomptes s’agrupen segons les següents tipologies:
➢ Descompte del 10% a:
• Els titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
• Membres de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.
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• Grups organitzats d’espectadors a partir de 10 persones, amb reserva prèvia.
• Alumnes de català per a adults.
• Participants en el programa Voluntariat per la llengua del Consorci per la
Normalització Lingüística.
➢ Descompte del 20% a:
• Grups organitzats d’alumnes d’escoles de música, teatre o dansa de Vilanova i la
Geltrú i a grups d’entitats de música, teatre o dansa de Vilanova i la Geltrú, amb les
condicions següents:
- Reserva prèvia.
- Que les entrades siguin d’import igual o superior a 6,00 €.
- Que no es tracti d’espectacles per a públic familiar.
➢ Descompte del 25% a:
• Posseïdors del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.
• Titulars de la targeta TresC (2 entrades per soci).
• Famílies nombroses i monoparentals, presentant el carnet acreditatiu corresponent.
➢ Descompte del 40% a:
• Titulars del Carnet Actiu de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
• Majors de 65 anys, prèvia presentació del DNI.
• Jubilats o pensionistes, i per a les persones en situació d’atur, prèvia presentació
de la justificació documental de la situació.
➢ Entrades a 5,00 €:
• Socis de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, prèvia
presentació del carnet AADPC. Donat el cas que el professional assisteixi
acompanyat, aquesta segona entrada tindrà el 50% de descompte del preu real
que mai podrà ser inferior a 5,00 €. Aquests descomptes s’aplicaran tots els dies
de la setmana. Aquestes entrades només es podran adquirir a taquilles del Teatre
30 minuts abans de l’inici de la funció, sense reserva prèvia i sempre que hi hagi
disponibilitat d’aforament a la sala. Aquest acord de descompte només és vàlid per
les localitats de platea del Teatre i llotges centrals.
• Els alumnes de l’Escola Conservatori de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la
Geltrú (ECMMM) així com la resta d’escoles de música de la ciutat (autoritzades
pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya), en tots aquells
concerts que no estan exclosos de descomptes. També tindran la possibilitat
d’adquirir una entrada gratuïta als concerts de la Camerata Eduard Toldrà, formació
resident a l’Auditori Eduard Toldrà. Aquests descomptes només són vàlids per a les
entrades de l’Auditori. Aquestes entrades només es podran adquirir a les taquilles
de l’Auditori el mateix dia del concert, sempre que hi hagi disponibilitat d’aforament
a la sala.
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