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E D I C T E 
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de juliol de 2016, s’han 
publicat els següents acords, aprovats  per l’Ajuntament de Sabadell, en la sessió 
plenària del dia 30 de juny de 2016 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics i bonificacions del servei d’espectacles públics de 
caràcter cultural per cada programació artística municipal (distribuïda en una primera 
temporada: de setembre a desembre i una segona temporada: de gener a agost)  del 
Teatre Principal, del Teatre Municipal La Faràndula, La Vela i del Centre de Producció 
i Creació Artística “Estruch”,  i que es detallen a continuació: 
 
 
PREUS PÚBLICS I BONIFICACIONS  
Primera temporada: de setembre a desembre 
Segona temporada: de gener a agost 
 
Per al Teatre Principal i el Teatre La Faràndula: 
 
Teatre i dansa    
T.Principal iTM 
Faràndula 

Zona A Zona B Zona C 

Format gran 24,00€ 20,00€ 10,00€ 
Format mig 20,00€ 17,00€  9,00€ 
Format petit 14,00€ 12,00€  7,00€ 
Tots aquests preus estan exempts d’IVA 
 
Música     
T. Principal Zona A Zona B Zona C Zona D 
Format plus 32,00€ 28,00€ 14,00€ 7,00€ 
Format gran 26,00€  22,00€  14,00€  7,00€  
Format mig 22,00€ 18,00€ 11,00€ 6,00€ 
Format petit 16,00€ 14,00€  8,00€ 5,00€ 
TM La Faràndula Zona A Zona B Zona C 
Format plus 32,00€  28,00€  14,00€  
Format gran 26,00€  22,00€  14,00€  
Format mig 22,00€ 18,00€ 11,00€ 
Format petit 16,00€ 14,00€  8,00€ 
Tots aquests preus estan exempts d’IVA 
 
Per a L’Estruch: 
 
Tipus 1 15,00€ 
Tipus 2 10,00€ 
Tipus 3  5,00€ 
Tots aquests preus estan 
exempts d’IVA 

 



 
Per a La Vela: 
 
Tipus 1 15,00€ 
Tipus 2 10,00€ 
Tipus 3  5,00€ 
Per als menors de 12 anys l’import serà de 5,00€ per qualsevol 
dels espectacles 
Tots aquests preus estan exempts d’IVA 
 
Bonificacions: 
 
Es preveuen les següents bonificacions: 
 

1. Xarxa Biblioteques Municipals: 15%. Tenen dret com a màxim a 2 entrades 
d’un mateix espectacle per carnet. 

 
2. GRUPS+8: 15%. Entre 8 i14 entrades per a un mateix espectacle. A través des 

correu electrònic taquilla@ajsabadell.cat 
 

3. GRUPS+15: 20% i 1 entrada gratuïta. Mínim 15 entrades per a un mateix 
espectacle. A través des correu electrònic taquilla@ajsabadell.cat. 

 
4. PASSAPORT CULTURAL: 2 entrades al 50%. Tenen dret les persones de fins 

a 25 anys de les nascudes fins el 1995.   
 

5. TR3SC: 20%. Tenen dret a 2 entrades per carnet.  
 

6. PAQUETS a les temporades de teatre, dansa, circ i música del Teatre 
Principal, de La Faràndula, de L’Estruch i de La Vela de L’Estruch: 

 
• De 2 a 3 espectacles, un 25% de descompte. 
• De 4 espectacles, un 30% de descompte. 
• De 5 o més  espectacles, un 35 % de descompte 

 
            Aquests paquets poden incloure espectacles de la primera temporada:         
            setembre a desembre i de la segona temporada: gener a agost  

 
7.   PAQUETS a la temporada de Concerts Simfònics: 
 

• 4 concerts un 25% de descompte. 
• 5 concerts un 30% de descompte. 
• 6 concerts un 40% de descompte. 

 
            Aquests paquets poden incloure espectacles de la primera temporada:   
            setembre a desembre i de la segona temporada: gener a agost  
 

8.   2 x 1 o 50%. Promocions per diferents canals un mes abans de l’espectacle a 
La Faràndula i a La Vela de L’Estruch i quinze dies abans de l’espectacle al Teatre 
Principal i a L’Estruch 
 
9.  Totes aquelles que quedin recollides als convenis de col·laboració que efectuï 
l’Ajuntament de Sabadell amb altres subjectes. 

 

 



 

Les  bonificacions no són acumulables i no s’aplicarà cap bonificació al preu de 5€ 
corresponent a entrades per menors de 12 anys dels espectacles de circ de La Vela 
de l’Estruch. 
 
SEGON.- Publicar el contingut d’aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de l’Ajuntament de 
Sabadell en la seu electrònica municipal. 
 
Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar recurs contenciós-
administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent de la publicació 
del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es pot 
interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan que ha dictat aquest 
acte, com a previ al contenciós-administratiu, dins el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Tanmateix es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri 
pertinent. 
 
Sabadell, 25 de juliol de 2016  
 
El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Social i Cultura, Joan Berlanga Sarraseca 
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