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3.8. Preus públics per la utilització del Palau de la
Música i Congressos

Article 1
Esta ordenança té com a objecte la regulació dels preus públics exigibles per l’ús, prestació de
servicis o realització d’activitats en les instal·lacions de l’Organisme Autònom Municipal Palau de la
Música, Congressos i Orquestra de València, a l’empara del que preveu l’article 127, en relació amb
l’article 41, ambdós del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
No obstant això, l’ordenança s’aplicarà als servicis o a les activitats que este organisme, en l’exercici
del servici públic que té encomanat en els estatuts rectors, puga programar en altres espais, siguen
municipals o no, després que qui té la titularitat legítima en cedisca l’ús, i quan es considere procedent
per raons d’interés públic.
Article 2
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en esta ordenança els que es beneficien dels
servicis que preste i de les activitats que realitze l’Organisme Autònom Municipal Palau de la Música,
Congressos i Orquestra de València, així com els que utilitzen o disfruten de les seues instal·lacions.
Article 3
L’import dels preus públics regulats en esta ordenança són els que figuren en l’annex.
Article 4
L’obligació de pagament naix des que s’inicie la prestació del servici, la realització de l’activitat o la
utilització o aprofitament de les instal·lacions. No obstant això, es pot exigir el depòsit previ, total o
parcial, del preu.

DISPOSICIÓ FINAL
1. Esta ordenança, que va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 30 de novembre de
1989, va entrar en vigor i va començar a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1990 i continuarà
vigent fins que s’acorde la seua derogació expressa.
2. La nova redacció d’esta ordenança, inclòs l’annex de tarifes, corresponent a l’última modificació,
que serà aprovada pel Ple de l’Ajuntament, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir de l’1
de gener de 2009.

3/7

REGIDORIA D’HISENDA

ANNEX – TARIFES

1. PREUS LOCALITATS
Auditori José Iturbi
-Concerts de l’Orquestra de València
-Màxim (amfiteatre i butaca) ……………………
-Altres concerts
-Màxim (amfiteatre i butaca) …………………..

Euros
75,00
150,00

En tots els concerts, l’Organisme Autònom Municipal establirà el preu per a les localitats de
tribuna i per a les dels fons i cors en funció dels preus fixats per a les d’amfiteatre i butaca.
Excepcionalment, es podrà establir un preu únic per a totes les localitats quan la naturalesa de
l’esdeveniment així ho aconselle.
Quan les condicions tècniques del muntatge ho requerisquen, es podran establir dos preus
diferents per a les localitats de tribuna depenent de la seua distinta ubicació.
Les localitats dels fons, el cor i la tribuna es podran vendre a jubilats i estudiants que presenten
les acreditacions corresponents, així com als posseïdors del Carnet Jove, al 50% del preu establit per
a cada concert.
Auditori Joaquín Rodrigo
Els preus que s’establisquen per a les localitats de l’auditori Joaquín Rodrigo tindran preu únic,
amb un màxim de 40,00 euros.
Altres sales o auditoris
Els preus de les localitats per altres servicis o activitats que programe l’organisme en altres sales o
auditoris seran els previstos per a l’auditori José Iturbi, d’acord amb el paràgraf 2 de l’article 1 de
l’ordenança.
Abonaments
S’establix una tarifa reduïda consistent en un descompte entre el 15% i el 20% del preu de les
localitats, fixat per a tots els concerts, quan s’obtinga l’abonament per temporada completa, en la
forma que s’indique oportunament.
Devolució de localitats
Les devolucions de les localitats, bé d’ofici o a instància de part, es realitzaran prèvia resolució de
Presidència i de conformitat amb el que establix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, supletòriament al que establix
la Llei 8/89 de Taxes i Preus Públics i, si no n’hi ha, al que establix l’article 221.1 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària i en les seues normes de desplegament reglamentari.
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2. TARIFES SALAS-RECINTOS
ESPAIS

m²

Auditori José Iturbi
Auditori Joaquín Rodrigo
Sala Lucrecia Bori

96

Sala Martín i Soler

96

Sala García Navarro

270

Sala d’assaig

120

NÚM. PERSONES

EUROS/JORN

1.817

5.600,00

420

2.535,00

màxim 100
disposició teatre
màxim 100
disposició teatre
màxim 250
disposició teatre
màxim 100
disposició teatre
màxim 50
cadires amb pala

740,00
740,00
1.500,00
370,00

Sala polivalent

85

Sala VIP

90

635,00

270

1.430,00

1.750

3.065,00

Ala Vestíbul dels Tarongers

690

1.430,00

Vestíbul inferior

240

665,00

Sala d’Exposicions

240

1.640,00

Atri dels Bambús
Vestíbul dels Tarongers

Camerino

425,00

190,00

Despatx Congressos

18

160,00

Magatzem Congressos

11

75,00

Les tarifes aplicables a la utilització de sales i recintes inclouen:
-Mobiliari existent en el centre
-Il·luminació fixa
-Megafonia fixa
-Climatització
-Neteja (no inclosa la neteja de mobiliari i material extern ni la retirada de l’inservible)
2.1. VARIACIÓ DE TARIFES

Recàrrecs:

- Dissabtes, diumenges i festius ………….....................................................................
30%
- Hora extra o fracció .......................................................................................................
15%
Els horaris que excedisquen o s’anticipen al fixat com habitual del Palau en cada temporada,
es consideraran com a extraordinaris i seran objecte d’un 15% de recàrrec sobre el valor a què
ascendisca l’import dels espais utilitzats.
Reduccions:
-Mitja jornada …………………………......................................................................................
25%
Quan les sales s’utilitzen en jornada de matí o vesprada, la tarifa d’ocupació es reduirà en un
25%. Esta bonificació no s’aplicarà als vestíbuls, despatx, magatzem i camerinos.
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-Muntatges i desmuntatges ……………………...............................................……............
50%
Quan les sales s’utilitzen per a muntatges i desmuntatges, s’aplicarà el 50% de la tarifa en
jornada completa.
-Actes culturals o institucionals ……................................................................................
30%
Quan les sales s’utilitzen per a actes culturals o institucionals, podrà aplicar-se una reducció del
30% segons tarifa. Esta bonificació no s’aplicarà quan hi haja un preu per localitat o un
cobrament d’inscripció.
La bonificació es limita a la utilització dels auditoris i les sales.
-Actes organitzats per entitats juvenils ………...........….................................................
30%
Quan els actes siguen organitzats per entitats juvenils, podrà aplicar-se una reducció del 30%
segons tarifa, no acumulable a la derivada de l’ús cultural o institucional referida anteriorment.

Tarifa mínima:

La Presidència de l’Organisme tindrà la facultat d’establir una tarifa mínima de 600,00€ en
concepte de despeses generals per la utilització de les sales per part de les entitats benèfiques que
s’indiquen en el punt 8, sense perjuí de la gratuïtat assenyalada.
3. PREU EXPOSICIÓ COMERCIAL
-A raó de …………………………………………………………….…................................................... 37 Euros/m2/jornada
La instal·lació d’estands o altres elements mòbils en espais del Palau haurà de ser prèviament
autoritzada pel centre.
4. PREUS MITJANS AUDIOVISUALS
Euros
4.1 Gravació àudio (totes les sales)
-Gravació àudio (preu per cinta DAT) ……………….........................................................
-Projector SANYO PLC-XT 11 (Martín i Soler i L. Bori) …...........................................
4.2 Megafonia mòbil.
- Taula de so, amplificació i megafonia ………....................…........................................
- Micròfon sense fil ………………………………......……......................….................................
4.3 Traducció simultània
-Lloguer de cabina (u./jornada) ………………………..........................................................

22’00
317’00

423’00
53,00
127’00

5. PREUS PER A CELEBRACIÓ DE CONCERTS I ESPECTACLES
Preus de lloguer per concert o espectacle.
Quan les sales es lloguen per a la celebració de concerts o espectacles en què existisca venda de
localitats.
Euros
-Auditori José Iturbi (1.817 butaques) ...……………………………....................................
5.880,00
-Auditori Joaquín Rodrigo (420 butaques) ………………….….......................................
2.665’00
6. PREUS DELS ESPAIS PER A SERVICIS DE CATERING
Euros
Servici de còctel/vi d’honor/etc.
-Vestíbul dels Tarongers …………………………..............………............................................
-Vestíbul dels Tarongers (Ala Est) ………................………...…………................................
-Vestíbul dels Tarongers (Ala Oest) ……………..................………….................................

3.100,00
1.450,00
1.450,00
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-Vestíbul inferior ………………………................…………….……………..…...............................
-Sala d’Exposicions …………………….............………………………………................................
-Atri dels Bambús …………………………….................…..………….……...................................

670,00
1.650,00
1.450,00

Servici en taula (muntatge de menjador)
-Vestíbul dels Tarongers ………………………………………..............……...............................
-Vestíbul dels Tarongers (Ala Est) ………………….……................……...............................
-Vestíbul dels Tarongers (Ala Oest) ………………………...................................................
-Vestíbul inferior …………………………...........………………..………..……................................
-Sala d’Exposicions ……………………………..............………………….…..................................
-Atri dels Bambús …………………………………................…..…………….................................

9.200,00
3.450,00
3.450,00
2.010,00
4.015,00
3.450,00

Servici de cafeteria
-Preu pel servici de cafeteria…………………………………………......….................................

260,00

Als preus dels espais llogats per als servicis de catering no se’ls podrà aplicar cap bonificació i
s’afegirà el recàrrec corresponent, per hora o fracció, quan l’horari excedisca de l’habitual del
centre.
7. ALTRES PREUS
Els cartells, publicacions i objectes diversos de promoció (samarretes, bolígrafs, ventalls, discos, etc.)
es vendran al preu mínim d’1,00 euro i màxim de 60 euros.
8. EXEMPCIONS
a) La Presidència de l’Organisme Autònom Municipal tindrà la facultat, amb caràcter excepcional, de
decretar la gratuïtat d’aquells concerts i d’aquelles cessions de sala que perseguisquen un fi
social, cultural o d’interés públic, quan la seua naturalesa així ho aconselle.
b) Així mateix, la Presidència de l’Organisme Autònom Municipal podrà decretar la gratuïtat de la
cessió de les sales del Palau de la Música per a la celebració de concerts o espectacles en què
existisca venda de localitats, quan la seua recaptació siga destinada a entitats declarades
legalment com a benèfiques, quedant inclosa en ella la utilització de les taquilles i del seu
personal.
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