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CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
Anunci d’aprovació definitiva d’una ordenança fiscal
El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 20 de setembre de 2018, ha acordat
l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la venda d’entrades/tiquets de teatre,
concerts, espectacles o altres activitats a la comarca del Solsonès.
Aquest acord, juntament amb l’expedient, s’han sotmès a informació pública sense que s’hagin presentat
reclamacions i/o al·legacions, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 17.3 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
considera definitivament aprovat l’acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’altre acord plenari, i
es procedeix a la publicació íntegra del text de l’ordenança assenyalada:
Ordenança reguladora del preu públic per la venda d’entrades/tiquets de teatre, concerts, espectacles o
altres activitats a la comarca del Solsonès
Article 1. Fonament legal i naturalesa
De conformitat amb el que preveu l’article 127, en relació amb l’article 41 i ss del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Consell Comarcal estableix el preu públic per la venda d’entrades/tiquets de teatre, concerts, espectacles o
altres activitats organitzades a la comarca del Solsonès.
Article 2. Concepte
El preu públic regulat en aquesta Ordenança constitueix una prestació patrimonial de caràcter públic que es
satisfarà per les entitats, associacions, empreses, particulars o altres, que organitzin activitats teatrals,
concerts, espectacles o altres activitats a la comarca del Solsonès.
Article 3. Obligats al pagament
L’obligació de pagament neix, amb caràcter general, en el moment de realitzar el servei de venda de les
entrades/tiquets de teatre, concerts, espectacles o altres activitats organitzades per entitats, associacions,
empreses, particulars o altres, si bé es podrà exigir el dipòsit previ del seu import total o parcial.
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança totes aquelles entitats,
associacions, empreses, particulars o altres, que organitzin activitats teatrals, concerts, espectacles o altres
activitats per les quals l’entitat comarcal (Consell Comarcal del Solsonès/Patronat de Turisme del Solsonès)
procedeix a la venda de les respectives entrades/tiquets.
Article 4. Quantia
La quantia d’aquest preu públic es regula per la suma de les dues tarifes següents:
Import fix per cada obra de teatre, concert, espectacle o altra activitat
Import variable corresponent a un % de l’import total de les vendes per obra de teatre,
concert, espectacle o altra activitat

100,00 €
5,50%

Aquestes quanties no inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA), que caldrà afegir a la factura
corresponent.
Article 5. Bonificacions
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A les entitats i associacions de la comarca del Solsonès, sense ànim de lucre, se’ls aplicarà una bonificació
del 80% únicament en l’import fix del preu públic.
Article 6. Administració i cobrança
Les quantitats exigibles per aquest preu públic, es liquidaran per cada servei de venda d’entrades/tiquets,
segons els imports i percentatges referenciats als articles 4 i 5.
El sistema de cobrament s’efectuarà descomptant de l’import total de la venda de les entrades o tiquets de
cada l’espectacle o activitat, l’import corresponent a l’import fixe, el variable del preu públic i l’IVA
corresponent. La xifra resultant serà la que es transferirà al compte corrent de l’entitat, associació, empresa,
particular o altre, que hagi sol·licitat el servei, a la qual s’emetrà la factura corresponent.
Article 7. Modificació
La modificació dels preus públics fixats en la present Ordenança correspondrà al Ple de la Corporació.
Article 8. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a aquestes
corresponguin en cada cas, s’estarà al que es disposa en els articles 181 i següents de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, així com les seves disposicions de desenvolupament, segons el que es
disposa en l’article 11 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Al seu torn, podran exigir-se per procediment administratiu de constrenyiment els deutes per aquest servei,
de conformitat amb l’article 46.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la normativa de recaptació que sigui d’aplicació.
Article 9. Legislació aplicable
En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa en el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les bases de règim local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics i qualsevol altra que resulti d’aplicació.
Així mateix, els preceptes d’aquesta ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment que es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris que portin causa.
Disposició final
La present ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple d’aquest Consell Comarcal, en sessió
celebrada el dia 20 de setembre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 15 de novembre
de 2018, regirà des del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província de Lleida i es
mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa.
Solsona, 19 de novembre de 2018
La presidenta, Sara Alarcón i Postils
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