ANUNCI D’APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1/2015,
PER A LA UTILITZACIÓ DEL LOCAL SOCIAL “SERRA DEL CADÍ” DE
PRULLANS.
Pel present es fa saber que el Ple en sessió de 26 de març de 2015, va aprovar
provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de local social
“Serra del Cadí” de Prullans.

Atès que ha transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que
s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals, han esdevingut definitius.
Tot seguit es publica el text íntegre de l’Ordenança, la qual entrarà en vigor quan hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 01/2015.
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DEL LOCAL SOCIAL “SERRA DEL CADÍ” DE
PRULLANS.
Article 1r. Fonament i naturalesa:
A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4. o) 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, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del
mencionat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per a la utilització del
local social “Serra del Cadí”de Prullans, que es regirà per la present ordenança
fiscal.
Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa, la utilització del local social “Serra del Cadí”
de Prullans, en els termes establerts en l’article 6 d’aquesta ordenança, on es
regulen les tarifes a aplicar.

Article 3r. Subjecte passiu
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei
General Tributària, a favor de les quals es presti el servei regulat en aquesta
ordenança.
Article 4t. Responsables
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció
tributària.
Els copartíceps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es
refereix l’article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les
mencionades Entitats.
Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes jurídics de la
seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries dels seus
representats respondran subsidiàriament dels deutes següents:
Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
Quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les
obligacions tributàries pendents en la data de cessament.
La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò previst en la
Llei General Tributària.

Article 5è. Beneficis fiscals
Estaran exempts de la present taxa:
a) L’ús del local social “Serra del Cadí” de Prullans, per a activitats organitzades o
patrocinades per l’Ajuntament de Prullans.
b) L’ús del local social “Serra del Cadí” de Prullans per a activitats escolars.
c) Les associacions sense ànim lucratiu i de caràcter no esportiu que reuneixen els
següents requisits:
1.- L’entitat haurà d’ésser del municipi de Prullans.
2.- L’entitat haurà d’estar degudament legalitzada, motiu pel qual haurà d’aportar
el número de registre d’entitat atorgat per l’organisme oficial competent.
Per tal d’optar a l’exempció de la present taxa és imprescindible presentar a la
secretaria de l’Ajuntament de Prullans una instància degudament raonada adreçada
al Sr. alcalde, adjuntant la documentació acreditativa dels requisits esmentats.

Article 6è. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les
tarifes següents:
Aquesta taxa dóna dret a la utilització de les instal·lacions del local social “Serra del
Cadí”, situat a la plaça de la Cerdanya, s/n de Prullans.
PREU
En concepte d’utilització de les instal·lacions del
local social Serra del Cadí

15,00 € / hora.

En concepte d’utilització de les instal·lacions del
local social Serra del Cadí per condicionament del
local els dies anteriors a l’acte.

75,00 €/ dia.

En concepte d’utilització del servei de calefacció

10,00 €/ hora.

No obstant, en cap cas s’admet l’alteració de la ubicació o desmuntatge de cap dels
equipaments que es troben dins del local social “Serra del Cadí” i en tot moment,
les instal·lacions es trobaran sota la supervisió de la persona designada per
l’Ajuntament.
Article 7è. Constitució de garanties:
Es constituirà una fiança de 300,00 €, com a garantia de la bona i correcta
utilització de les instal·lacions del local social.

Article 8è. Acreditació i període impositiu.
a) La taxa per a la utilització del local social Serra del Cadí de Prullans, s’acreditarà
des del moment en que s’autoritzi l’esmentada utilització a la persona o entitat
interessada.
b) La gestió i administració de l’esmentada taxa s’efectuarà de la forma següent:
La utilització del local social “Serra del Cadí” amb caràcter eventual, en el moment
d’efectuar la reserva.
L’incompliment de l’obligació de contribuir comportarà la suspensió dels drets
d’utilització de la sala polivalent “Sant Esteve”.
No s’admetrà cap sol·licitud de reserva d’utilització del local social Serra del Cadí a
qualsevol persona o entitat que, en el moment de formular la sol·licitud, tingui
pendent de pagament qualsevol import amb l’Ajuntament de Prullans.
Article 9è. Règim de declaració i ingrés.
Quan es sol·liciti la prestació del servei regulat en aquesta taxa, el subjecte passiu
presentarà davant de l’Ajuntament de Prullans, declaració-liquidació segons el
model determinat pel mateix, i efectuarà el corresponent ingrés al número de
compte bancari facilitat per l’Ajuntament.
Article 10è. Infraccions i sancions.
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per allò disposat en la Llei
General Tributària i en la seva normativa de desenvolupament.

Disposició addicional.
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquesta taxa seran
d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Disposició final

La present Ordenança un cop aprovada definitivament, entrarà en
vigor quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst
a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, de la publicació del text íntegre d’aquesta en el BOP,
i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats, restaran
vigents.

