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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 2/2020/eCUL

 

APROVAR LA DEVOLUCIÓ DELS IMPORTS DE LES ENTRADES DELS ESDEVENIMENTS 
PROGRAMATS AL TEATRE PRINCIPAL I A L’AUDITORI EDUARD TOLDRÀ, AJORNATS 
A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID19.

 
 
Relació de fets

1. Vist que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix entre d’altres, 
les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, 
establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals i 
disposa la suspensió de l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, 
així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les 
activitats esportives i de lleure indicats a l'annex d'aquest Reial decret (art. 10.3). 

2. Atès que a conseqüència d’aquesta suspensió l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha 
procedit al tancament dels equipaments culturals de la ciutat i ha ajornat la programació 
d’arts escèniques prevista per aquests mesos. 

3. Atès que és voluntat de la Regidoria de Cultura d’aquest ajuntament promoure tots els 
mitjans necessaris per evitar els perjudicis als drets i als interessos de les persones que van 
adquirir entrades de la temporada febrer – juny 2020 de l’Auditori Eduard Toldrà i del Teatre 
Principal. 

4. Vist que del vigent pressupost municipal, de la partida pressupostària “31.34400, Entrades 
equipaments culturals”, s’ha recaptat un import total de 40.959,65€, corresponent a les 
entrades venudes pels espectacles de la temporada estable febrer – juny 2020 del Teatre 
Principal i l’Auditori Eduard Toldrà. 

5. Vist l’informe de la Cap de Servei de Cultura. 

Fonaments de dret
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1. Llei 7/1985, de 2 abril de bases del règim local.

2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya.

Per tot això, RESOLC:

Primer. Aprovar la devolució dels imports de les entrades corresponents als espectacles 
programats al Teatre Principal i a l’Auditori Eduard Toldrà, ajornats a conseqüència de la 
Covid-19, de la partida 31.34400, Entrades equipaments culturals, per un import màxim de 
40.959,65€. Els imports es retornaran a través del mateix procediment que es va realitzar la 
venda:

a. Entrades venudes on-line: retorn dels imports a través de web del tpv virtual a la 
mateixa targeta de crèdit que va ser realitzada la compra.

b. Entrades venudes a taquilles: retorn dels imports de les entrades en efectiu, prèvia 
presentació de l’entrada original per part de la persona interessada.

c. Entrades venudes a través de transferència bancària: retorn dels imports, a través de 
transferència bancària, prèvia acreditació mitjançant el document de validació del 
compte bancari.

Segon. Peu de recurs.

Contra aquest acte, que no exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, podeu 
interposar els següents recursos:

Recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic al què ha dictat l’acte, dins el termini d’un 
mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la 
seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs d’alçada, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent de la recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.

D’acord amb el que disposa el Reial Decret 463/20 de 14 de març pel qual es declarar l’estat 
d’alarma modificat pel Reial Decret 465/2020 de 20 de març i d’acord amb la Disposició 
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Addicional 8ª del Reial Decret Llei 11/2020 el còmput del termini per interposar recursos en via 
administrativa o per instar altres procediments d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i 
arbitratge que els substitueixi d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del 
que puguin derivar-se efectes desfavorables o de gravamen pel interessat, es computarà des 
del dia hàbil següent a la data de la finalització de l’estat d’alarma, amb independència del 
temps que hagués transcorregut des de l’actuació administrativa objecte del recurs o 
impugnació amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma. Tot això s’entén sense perjudici 
de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu objecte de recurs o impugnació.

La interposició de recursos jurisdiccionals d’acord amb la disposició addicional del Reial Decret 
463/20 de declaració d’estat d’alarma, resten suspesos per tots els terminis processals des de 
la declaració d’estat d’alarma ( 14 de març de 2020) fins que aquest estat finalitzi.

En relació a les reclamacions en l’àmbit tributari d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març de 
declaració de l’estat d’alarma, els terminis per a presentar recurs de reposició començaran a 
computar a partir del 30 d’abril de 2020.
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Adelaida Moya Taulés



Decret delegació competències núm. 4250

de data 29/07/2019

Quarta tinenta d'Alcaldia i 

regidora delegada de Cultura i

Recursos Humans 
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