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Article 1r.- Concepte
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu
Públic per l'assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin al teatre municipal Cal Bolet o que
estiguin realitzades per la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca, que es regirà per aquesta
Ordenança.
Article 2n.- Obligació de Contribuir
L'obligació de contribuir, neix des del moment en que es produeix l'entrada al teatre municipal Cal Bolet,
per a l'assistència a les activitats artístiques i culturals que en ell s'hi realitzin o que estiguin realitzades per
la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca, per les utilitzacions de l'edifici o de la seva
infrastructura.
Article 3r.- Obligat al pagament
Estan obligats al pagament com a subjectes passius, les persones naturals que assisteixin a les activitats
que s'organitzin i desenvolupin en el teatre municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la Regidoria
de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca, els responsables de les utilitzacions de l'edifici i els de l'ús
d'elements de la seva infrastructura.
Article 4t.- Quantia
Les tarifes a aplicar pels espectacles que organitza o coorganitza la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de
Vilafranca seran, segons la naturalesa de l'espectacle o activitat, les següents:
a). Infantils i familiars: entre 3,00 i 10,00 €.
b). Musicals, teatrals i varietats: entre 10,00 i 24,00 €.
c). Espectacles especials: entre 25,00 i 50,00 €.
La categoria de l'espectacle o activitat vindrà predeterminada per la naturalesa i costos de l’activitat.
d). S’establirà un sistema d’abonaments que representarà una reducció del preu de les entrades segons la
quantitat d’espectacles que inclogui l’abonament (els abonaments podran incloure tots els espectacles
organitzats per la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca en els diferents equipaments que en
depenen):
. Abonament per a 3 o més espectacles familiars: 25%
Els abonaments d’espectacles per a adults representaran unes reduccions que poden anar des del 10% al
50% depenent del total d’espectacle que incloguin.
En el cas de les famílies nombroses i monoparentals, presentant el carnet en la compra d’abonaments per
espectacles familiars, tindran un descompte del 35%.
e). En totes les actuacions s'establirà una reducció del 25% de les esmentades tarifes, prèvia presentació del
DNI als joves de fins a 30 anys o als posseïdors del Carnet Jove i a les persones jubilades, pensionistes i
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majors de 65 anys que no resideixin a Vilafranca del Penedès . Aquest descompte només s’aplicarà a les
entrades d’import igual o superior a 10,00 €. Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic
familiar.
També s’establirà un descompte als titulars del Carnet de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona, als socis del Cine Club Vilafranca i als titulars del carnet del Consorci de Normalització
Lingüística, presentant el carnet tindran un descompte del 10% en tots els espectacles. Aquest
descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 €. Aquest descompte no
s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

Els titulars de la targeta TresC, presentant el carnet, tindran un descompte per a dues persones del 25%
en tots els espectacles. Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a
10,00 €. Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

També, s'establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes, a les persones titulars del carnet
blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, així com a les majors de 65 anys, jubilades o
pensionistes sempre i quant tinguin la residència a Vilafranca del Penedès.
Les famílies nombroses i monoparentals, presentant el carnet tindran un descompte del 25% en tots els
espectacles i per a tots els membres de la família.
S’establirà una reducció del 50% de les esmentades tarifes als grups organitzats i amb reserva prèvia
d’alumnes d’escoles de música, teatre o dansa de Vilafranca i a grups d’entitats de música, teatre o dansa de
Vilafranca. Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a 10,00 €. Aquest
descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.
Si es realitzen actuacions i representacions d’interès especial o campanyes de foment de nous públics
per a sectors de població determinats es podrà establir una reducció que anirà del 50% a la gratuïtat.
S’establirà una reducció del 25% de les esmentades tarifes als grups organitzats i amb reserva prèvia de
més de 15 persones. Aquest descompte només s’aplicarà a les entrades d’import igual o superior a
10,00 €. Aquest descompte no s’aplicarà a espectacles per a públic familiar.

Les persones que acreditin estar en situació d’atur (amb almenys 6 mesos en aquesta situació) sense cap
tipus de prestació econòmica, tindran una reducció del 50% dels preus estipulats per a les activitats
individuals. Aquest descompte s’aplicarà també a tota la unitat familiar si aquesta situació esdevé en
tots els membres actius d’aquesta unitat familiar.

El Carnet d’Amic de Cal Bolet i l’Auditori tindrà per objectius la fidelització del públic i l’augment dels
espectadors que assisteixen a la programació d’espectacles professionals. Es podrà establir un
descompte d’entre el 10% i el 25% en el preu de les entrades als titulars del Carnet d’Amic de Cal Bolet i
l’Auditori amb l’objectiu d’augmentar la venda d’entrades d’aquest col·lectiu. Es podran realitzar
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promocions especials dirigides als titulars del Carnet d’Amic de Cal Bolet i l’Auditori, establint un preu
únic especial a l’entrada o una reducció que anirà del 50% a la gratuïtat.
Els diferents descomptes o bonificacions no són acumulables.
El mateix dia de la representació, a taquilla, no es farà cap descompte ni bonificació.
f) Un cop valorada la informació proporcionada per la persona o empresa contractant se li informarà, si
s’escau, de la necessitat d’abonar una fiança de, com a màxim, el 40% de l’import del cost del lloguer.
Article 5è.- Lloguer d’equipaments
a). El preu pel lloguer del teatre Cal Bolet s’estableix en 71,54 € per hora d’ús en dies laborables de dilluns a
divendres i de 85,85€ per hora d’ús en dissabtes, diumenges i festius. El dia o dies de realització d’un acte
públic l’usuari haurà de pagar un mínim de 3 hores. En dies en què no es realitzi acte públic (assaig,
muntatge, preparatius, etc.) l’usuari haurà de pagar un mínim d’1 hora.
La disponibilitat i els horaris dels espais estan condicionats a la comptabilitat amb la programació
professional dels equipaments i els usos no professionals reservats prèviament. Igualment, l’ús dels serveis i
l’equipament tècnic està condicionat en tot moment a la comptabilitat amb l’ús que convingui per la
programació professional dels equipaments.
L’ordre de reserva dels usos no professionals dels equipaments serà el següent:
Conveni d’usos escolars provinents de la Diputació (projecte anem al teatre)
Reserves de l’Ajuntament de regularitat anual
Associacions i entitats vinculades a l’àmbit del teatre, la dansa i la música
El lloguer d’espais és possible de dimarts a diumenge.
No s’hi realitzaran cerimònies de tipus religiós.
Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el sectors del teatre, la dansa i
la música i les escoles públiques i privades de Vilafranca que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i
música interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 80% en el
preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes
del 80% serà del 70%. En el cas de gaudir de la gratuïtat de les 9 primeres hores de lloguer, la bonificació
posterior serà directament del 70%.
Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no desenvolupin activitat en el sectors del teatre, la
dansa i la música, interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del
70% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en
comptes del 70% serà del 60%.
Les entitats sense afany de lucre d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès i les escoles públiques i
privades d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i
música interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 50% en el
preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació serà del 40%.
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Pel que fa a les referències als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre que preveu aquest
apartat a), s’exigirà per accedir als beneficis, en el cas d’entitats amb seu a Vilafranca, que es trobin
inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i, en tot cas, que no es tracti
d’entitats vinculades de manera directa o indirecta amb centres dedicats al teatre, a la dansa o a la
música que siguin de titularitat privada i amb afany de lucre.
Les empreses de la comarca de l’Alt Penedès que desenvolupin activitats en el sector de la cultura
interessades en organitzar activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 30% en el preu del
lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 30%
serà del 20%.
Les associacions d’empreses cooperatives del sector social i les associacions d’empresaris i els col·legis
oficials de sectors professionals amb seu o delegació a la comarca de l’Alt Penedès interessades en
organitzar activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 20% en el preu del lloguer del teatre
les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 20% serà del 10%.
Els serveis de l’Ajuntament de Vilafranca i organismes participats per aquest interessats en organitzar
activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 100% en el preu del lloguer del teatre.
Pel que fa a les escoles públiques i concertades de la Vila interessades en organitzar espectacles al teatre Cal
Bolet gaudiran d’una bonificació del 80% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de
6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 80% serà del 70%.
En el material que l’usuari elabori per promocionar l’acte caldrà incorporar-hi, com a col·laborador, els logos
de l’ajuntament i els equipaments si l’usuari ha rebut una bonificació.
Les activitats escolars de les escoles públiques, concertades i instituts de la Vila que siguin responsabilitat
dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del centre i que es representin al teatre Cal Bolet
en horari escolar, gaudiran d’una bonificació del 100% del preu de lloguer sempre i quan es tracti d’activitats
escèniques, l’ús de la sala sigui d’un màxim de 9 hores, l’activitat vagi dirigida als mateixos alumnes i
l’entrada sigui gratuïta. No s’inclouen en aquesta modalitat les activitats extraescolars que siguin
responsabilitat de les AMPES, que es regiran pel paràgraf segon de l’apartat f).
Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat escolar però en aquest cas dirigida al públic
familiar, la cessió del teatre també serà gratuïta sempre i quan l’activitat tingui lloc durant el mateix dia que
la primera representació i el temps total d’ús de la sala sigui d’un màxim d’11 hores i l’entrada sigui gratuïta.
En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas que fos necessari i
l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar.
b) Les administracions públiques d’àmbit supramunicipal interessades en organitzar espectacles al teatre Cal
Bolet gaudiran d’una bonificació del 50% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de
6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 50% serà el 40%.
c) Si es tracta d'entitats, particulars o empreses de Vilafranca i amb finalitat lucrativa interessades en
organitzar activitats al teatre Cal Bolet no podran gaudir de bonificació en el preu del lloguer. A aquests
efectes, es consideraran entitats lucratives les societats mercantils i les societats civils particulars de tota
mena, així com totes aquelles entitats el caràcter lucratiu de les quals resulti dels seus propis estatuts.
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En el cas d'entitats de fora de Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin activitats especials ja
sigui per la quantitat d'hores o de dies o de serveis especials sol·licitats, el preu l'establirà, segons cada
cas i per resolució motivada per l’OAL Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet.
En cas d'utilitzacions continuades, es podrà establir una reducció, segons resolució motivada per la
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca.
d) Les persones que hagin realitzat tallers o cursets de teatre o dansa organitzats per l’Ajuntament o
amb una participació directa d’aquest, o que presentin un projecte artístic que es consideri interessant
per a la ciutat, i que sol·licitin el teatre per presentar una primera representació, pondran utilitzar-lo
gratuïtament.
Totes aquelles entitats o associacions de teatre, música o dansa de la Vila i legalment constituïdes
disposaran d’un ús anual gratuït del teatre de 9 hores. Aquest ús no es podrà acumular a altres
gratuïtats establertes por conveni entre l’Ajuntament de Vilafranca i les entitats.
En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas que fos necessari i
l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar.
e) Amb independència del preu del lloguer que s’estableixi, qualsevol entitat, persona o empresa
usuària del teatre haurà de satisfer els següents imports per la prestació de serveis concrets:
1. Utilització del linòleum en el teatre .............................................................
66,24 €
2. Utilització del linòleum fora del teatre.........................................................
141,31 €
3. Muntatge de grades (preu per tarima utilitzada) ........................................
10,22 €
4. Neteja especial de tot l’espai........................................................................
127,75 €
5. Utilització de torres de publicitat:
Lloguer d’1 .........................................................................................................
684,23 €
Lloguer de 2 (10 € de descompte) ....................................................................
1.231,61 €
Lloguer de 3 (10 € de descompte) ....................................................................
1.744,79 €
Lloguer de 4 (10 € de descompte) ....................................................................
2.189,53 €
Lloguer de 5 (10 € de descompte) ....................................................................
2.565,86 €
Lloguer de 6 (10 € de descompte) ....................................................................
2.873,76 €
Lloguer de 7 (10 € de descompte) ....................................................................
3.113,25 €
Lloguer de 8 (10 € de descompte) ....................................................................
3.284,30 €
6. Ús de videoprojector (per cada muntatge) (tant al teatre com a l’auditori)
40,88 €
7. Ús de la pantalla (per cada muntatge) (tant al teatre com a l’auditori) .....
46,00 €
8. Vigilant de seguretat privada (preu x hora/vigilant) .................................... Preu mercat
9. Retirar butaques i plegar grada ............................................................
126,73 €
10. plegar la grada Sibox ..........................................................................
40,88 €
11. Renovació del carnet .........................................................................
1,02 €
12. Neteja de linòleum blanc, utilització dins i fora del teatre...................
225,00 €
f). Tècnic de so:
. Per sessió de fins a 6h en un sol dia .................................................................................
. Per sessió de més de 6h en un sol dia ..............................................................................

143,08 €
183,96 €
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g). Tècnic de llum:
. Per sessió de fins a 6 h .....................................................................................................
. Per sessió de més de 6 h ..................................................................................................

122,64 €
183,96 €

h). Personal de suport:
. Taquiller/a (per hora o fracció).........................................................................................
. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant ....................
. Muntadors (per hora o fracció) ........................................................................................

15,84 €
15,84 €
15,84 €

i) En tots els casos, excepte si es tracta d’entitats, particulars o empreses amb finalitat lucrativa, s’aplicarà
una bonificació del 50% en les tarifes següents: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 12.
j) Tallers d’estiu de música tradicional:
•
•
•
•

Modalitat individual de 30 minuts: entre 38€ i 43€ per persona
Modalitat individual de 45 minuts: entre 48€ i 53€ per persona
Modalitat grup i col·lectiva de 45 minuts: entre 33€ i 38€ per persona
Taller d’improvisació amb la gralla. Classes grupals: entre 20€ i 25€ per persona

Les persones empadronades a Vilafranca del Penedès, gaudiran d’un 7% de bonificació sobre aquestes
tarifes.
k) Espectacle Cantània: S’estableix una tarifa d’entre 3€ i 10€ per persona.
Les famílies que tinguin fills escolaritzats a Vilafranca, i aquests tinguin dret a percebre un ajut dins el
Programa d’Ajuts a l’Escolarització que estableix l’Ajuntament de Vilafranca, disposaran de 2 entrades
gratuïtes, per familia.
l) Fira Musical Familiar: S’estableix una tarifa d’entre 3€ i 10€ per persona.
El sol·licitant ha d’anomenar una persona responsable que ostentarà la seva representació en les funcions
de coordinar, organitzar i actuar com a interlocutor amb la persona responsable de l’equipament.
El sol·licitant dels equipaments atendrà en tot moment les recomanacions i necessitats dels cps de sala del
teatre i l’Auditori que seran els màxims responsables dels actes que s’hi celebrin.
Un cop tancada la sol·licitud amb el cap de sala de l’equipament i el/la tècnic/a de cultura que farà arribar
a l’usuari la sol·licitud emplenada definitivament amb el seu cost, no es podran fer canvis de darrera hora
en la previsió de treball ni en els horaris. En aquest punt, donada la necessitat de contractar el personal
necessari per l’acte amb a previsió que requereixi el procés de contractació de l’Ajuntament, no s’admetrà
cap canvi posterior a les tres setmanes prèvies a l’acte.
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Article 6è .- Condicions de contractació del personal necessari pel desenvolupament de l’acte
S’estableix una pauta de personal a contractar per cada acte que es regirà pels següents criteris:
a.

En cas d’actes amb quantitat de públic fins a les 250 persones: caldran dues persones per
gestionar l’entrada de públic i l’acomodació a l’interior de les sales. Es pot valorar, si el nombre és
molt inferior a 250, la possibilitat de contractar una sola persona per realitzar ambdues tasques.
b. En cas d’actes superior a 250 persones caldran dues persones per gestionar l’entrada de públic i
una persona com a mínim per ajudar a l’acomodació a l’interior de les sales.
c. En cas que el dia de la realització de l’acte el nombre d’assistents com a públic sigui superior a la
previsió inicial i, per tant, no es compti amb el personal necessari segons s’estipula en els punts a.
i b., una persona de l’organització col·laborarà amb les tasques de gestió d’entrada de públic per
substituir el personal contractat que haurà d’ocupar-se de l’acomodació a l’interior de la sala.
d. En tots els actes caldrà la contractació d’un tècnic pel desenvolupament de l’acte. En cas que
l’usuari disposi dels serveis d’una persona contractada a aquests efectes, caldrà igualment la
supervisió d’un suport tècnic que contractarà el teatre o l’auditori per acompanyar en l’ús del
material dels equipaments.
Article 7è.- Condicions especials per a la realització de concerts i actes festius al Teatre Municipal Cal Bolet
amb públic a peu dret
1.- Aforament i dret d'admissió: L’aforament màxim permès a la platea del teatre és de 500 persones.
Sota cap circumstància es pot superar aquest nombre. El dret d’admissió correspon sempre al Patronat
del Teatre i serà exercit per mitjà de la persona responsable de sala designada pel propi Patronat.
2.- Agenda: En funció de les característiques de l'acte que es vulgui celebrar al teatre, el Patronat es
reserva la facultat d'efectuar la reserva únicament si el dia següent al sol·licitat no hi ha cap altra
activitat programada prèviament.
3.- Bar: L’organització de l'acte podrà instal·lar una barra de bar al vestíbul del teatre per oferir
únicament servei de begudes, que només es podran servir en got o copa de plàstic reutilitzable, podent
utilitzar els gots o copes de propietat municipal les entitats que així ho sol·licitin. En tot cas,
l’organització de l’acte garantirà un sistema de retorn sense cost del got o copa de plàstic utilitzats. Es
prohibeix expressament el servei en qualsevol altre tipus de recipient.
4.- Butaques: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents per la retirada i reinstal·lació de
les butaques, fins i tot en si la cessió del teatre hagués estat gratuïta.
5.- Neteja: L’organització es farà càrrec de les tarifes corresponents a la neteja extraordinària
ocasionada per un ús inadequat del teatre, fins i tot si la cessió del teatre hagués estat gratuïta.
6.- Fiança: Simultàniament a la formalització de la reserva del teatre, l’organització dipositarà una fiança
de 600,00 € amb l’objectiu de garantir el pagament de possibles desperfectes o de les sancions per
l’incompliment de les condicions d’utilització. El teatre disposarà d'un termini de 15 dies hàbils a partir
de la data de celebració de l'acte per notificar a la persona organitzadora els desperfectes o sancions o,
en cas contrari, per tornar la fiança.
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7.- Vigilància: L’organització disposarà 6 persones per efectuar tasques de vigilància als accessos de
públic (vestíbul i sala) i a l’interior de la sala. Hi haurà d’haver un mínim de 2 persones als accessos i 4
més a l’interior de la sala. Aquestes persones aniran en tot moment degudament identificades com a
personal de seguretat i seran presents al teatre una hora abans del començament de l'acte, per tal que
el responsable de la sala els doni les instruccions oportunes per realitzar les seves tasques.
El teatre es reserva la potestat discrecional de contractar un servei de vigilància. En aquest cas, ho
comunicarà a l’organització amb al menys dos dies hàbils abans de la data prevista per a la celebració de
l'acte. L’organització no haurà de proporcionar el seu personal propi, però haurà d’assumir el cost, fins i
tot si la cessió del teatre hagués estat gratuïta.
8.- Legislació: L’organització estarà obligada a complir ella mateixa i a fer complir a les persones usuàries
i al públic les lleis que siguin aplicables a la naturalesa de l’acte (tabac, alcohol, espectacles, etc.) i en
respon davant del teatre, de les administracions públiques i de qualsevol tercer per les conseqüències
derivades del seu incompliment.
9.- Sancions: en cas d’incompliment de les condicions establertes, el Patronat del Teatre podrà imposar
les sancions següents:
a). Per sobrepassar l’horari establert: 100,00 € per hora o fracció més les despeses de personal per
l’augment del seu horari.
b). Per servir begudes en recipients no autoritzats: 300,00 €.
c). Per fumar a l’interior de l’edifici: 300,00 €.
d). Per aldarulls o baralles a l’interior de l’edifici: 300,00 €.
e). A més, la reincidència en l’incompliment de les condicions establertes podrà suposar, per acord de
l’Ajuntament de Vilafranca, la pèrdua del dret d’ús del teatre durant un termini màxim de dos anys.

Article 8è.- Gestió
1.- La venda d'entrades de les activitats teatrals, musicals o de dansa que es duguin a terme en el teatre i
que estiguin organitzades per la Regidoria de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca, s’efectuaran
simultàniament a les taquilles del teatre i pel sistema de venda telemàtica, telefònica o presencial que
acordi l’Ajuntament de Vilafranca.
2.- El pagament de les tarifes dels apartats f), g), h), i) i j) de l’article 5è. es realitzarà per ingrés directe
en la Tresoreria Municipal o allà on estableixi l’Ajuntament, en cas que delegués la gestió en altra
entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les oficines d’aquesta o de les entitats col·laboradores.
En qualsevol cas, sempre abans de retirar la llicència d’utilització corresponent.
Article 9è.- Seguretat durant la celebració dels actes.
Per atendre la seguretat i el bon funcionament dels actes a celebrar en els equipaments:
El públic assistent a totes les ocupacions del teatre i l’Auditori hauran de presentar una entrada abans
d’accedir a les sales.
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En cap cas es permetrà l’accés del públic a les sales sense prèvia presentació d’una entrada (numerada o
sense numerar) que emetrà l’entitat que lloga l’espai segons l’aforament disponible.
Aquest aforament pot variar segons les necessitats tècniques de l’acte. Es determinarà amb el cap tècnic
de l’equipament. L’usuari de l’equipament mostrarà al cap tècnic el nombre d’entrades venudes abans de
començar l’acte.
En cap cas es permetrà ocupar les escales dels equipaments per seure ni es podrà ocupar espais de
passadissos amb excepció del personal de l’organització de l’acte, que haurà d’anar degudament acreditat.
Pel que fa a les sortides dels artistes, quan es tracti d’artistes menors d’edat, la recollida per part dels
familiars o responsables es farà per la part posterior de l’Auditori i per la sortida de camerinos en el cas del
teatre Cal Bolet.
En el cas de celebració d’actes amb públic menor d’edat, l’organització es farà responsable del seu correcte
comportament dins la sala i durant la sortida.
El nombre d’acompanyants adults en aquesta mena d’actes ha de seguir les ràtios oficials establertes
corresponents.
Abans de la celebració de l’acte, l’organització rebrà un plànol indicatiu amb la informació necessària a
tenir en compte en cas d’evacuació d’emergència.

Disposició Final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins
que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en
sessió celebrada el dia 18 desembre de 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 31 de desembre de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------------EL SECRETARI
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