ACTIVITATS INCLOSES EN LA
TARIFA PLANA SGAE
PER A MUNICIPIS DE FINS A 3.000 HABITANTS

1.

Espectacles que se celebren amb preus de taquilla reduïts, bonificats, subvencionats
o bé gratuïts per al públic, i no condicionats a cap exigència prèvia.

2.

Actes celebrats a la via pública o a l’aire lliure, com matinals, cercaviles, balls
tradicionals, etc., que no constitueixen un espectacle complet i en els quals els actuants
no perceben cap contraprestació econòmica.

3.

Desfilades de carrosses i similars en les quals els actuants no perceben cap
contraprestació econòmica.

4.

Concerts de bandes municipals, grups novells, etc., que no compten amb cap
pressupost específic de despeses, amb accés gratuït per al públic i no condicionats a cap
exigència prèvia

5.

Actes benèfics que organitza l‘entitat local, en base de la definició existent en el
protocol SGAE per a aquest tipus d'esdeveniments.

6.

Activitats de circ, il·lusionisme, prestidigitació i d’altres de similars, que organitza
l‘entitat local amb caràcter gratuït, i l'accés a les quals no està condicionat a cap
exigència prèvia.
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7.

Activitats artístiques o musicals en espectacles esportius o recreatius els quals
organitza l‘entitat local i són gratuïts per als assistents.

8.

Vehicles que utilitzin amenitzacions musicals o audiovisuals, els quals l‘entitat local
destina per a la informació pública.

9.

Celebracions de balls amb música en viu o enregistrada (p. ex. Nit de Cap d’Any,
Carnestoltes, festes majors…) amb accés gratuït i no condicionat a cap exigència prèvia.

10. Centraletes telefòniques amb línies en espera la titularitat de les quals correspon a
l‘entitat local.
11. Passis gratuïts d’obres cinematogràfiques en sales o altres espais titularitat de
l’entitat local.
12. Ambientació de caràcter incidental abans, durant o al final, de la celebració de mítings
i altres actes polítics.
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13. Activitats amb caràcter docent o formatiu, promogudes per la comunitat escolar
(desenvolupades o fomentades per alumnes, familiars o membres dels equips
docents), que tenen lloc als centres escolars, la titularitat dels quals correspon a
l'entitat local. Els intèrprets que hi intervenen no han de percebre cap contraprestació,
i l'accés ha de ser gratuït i no condicionat a cap exigència prèvia.
14. Activitats que tenen lloc a centres d’adults o similars, la titularitat dels quals és de
l'entitat local, i que són organitzades o promogudes pels professionals que hi
treballen, per les persones ateses o bé els seus familiars. Els intèrprets que hi
intervenen no han de percebre cap contraprestació, i l'accés ha de ser gratuït i no
condicionat a cap exigència prèvia.
15. Amenització musical o audiovisual, a l'àrea destinada al públic en estacions de
titularitat municipal d'autobusos, ferroviàries, marítimes i de transport
col·lectiu.
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