
 
Ajuntament de Térmens 

___________________________________________________________ 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
 
 

TAXA  PER SERVEIS D' INSTAL.LACIONS MUNICIPALS,  ESPORTIVES I  
PISCINES 

 
 
Article 1r. Concepte 
 
En ús de les facultats que confereix l' article 56 del Reial Decret 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 20 a 27, de l’esmentada 
Llei, aquest Ajuntament fixa la taxa per la utilització de les instal.lacions 
municipals, esportives i de  piscines municipals. 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa l’ús de la sala d’actes de l’Ajuntament, sala 
de l’antiga mediateca ( baixos de l’Ajuntament), el centre cultural San Joan, les 
sales annexes al pavelló poliesportiu ( sala blanca i sala de l’antic bar) i el pavelló 
poliesportiu ( pista), i les piscines municipals, i el seu utillatge o mobiliari, en els 
termes especificats en les tarifes contingudes en l’article 7 d’aquesta ordenança i 
en els reglaments reguladors corresponents. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones que 
es beneficiïn dels serveis o activitats, realitzats per aquest municipi a que es 
refereix l’article 1r i 2n. 
 
Article 4t. Obligació de pagament 
 
1. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des 
que s'utilitzi qualsevol dels serveis i instal.lacions especificats en l'annex 
corresponent. 



 
2. El pagament de la taxa  s'efectuarà en el moment d'entrar en el recinte o quan 
es sol·liciti la utilització de les instal·lacions de forma continuada o periòdica. 
 
Article 5è. Responsables 
 
1.Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que 
siguin causants d’una infracció tributària o que col.laborin a cometre-la. 
 
2. Els coparticipants o cotitulars de les entitats jurídiques o econòmiques a què es 
refereix l’article 35.4 de la llei general tributària respondran solidàriament en 
proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries 
d’aquestes entitats. 
 
3. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el 
procediment previst a la Llei General Tributària. 
 
Article 6è. Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del 
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa. 
 
Article 7è. Quantia 
 
La quantia de la taxa serà la que es fixa en les següents tarifes: 
 
Concepte __________________________________Tarifa 
  
A/  Tarifes Poliesportiu: 
 
1. Utilització de la pista de joc. Cada hora………………………………...…..   37,90€  
2. Per utilització de les Sales annexes. Cada 2 hores…………………...…...  21,50€  
3. Si s'excedeix del temps anterior, per hora o fracció..........……......... .........  7,55€ 
4. Per accés a recinte per espectacles esportius o artístics......…….............  24,73€ 
5. Disposició de la pista un dia complert per activitats privades.................   322,11€ 
6. Entitats i associacions del municipi, grups municipals amb representació 
al Consistori...................................................................................................  0,00 € 
 
B/ Tarifes edifici Ajuntament: 
 
1. Per la utilització de la sala d’actes de l’ajuntament durant dues hores o 
menys..............................................................................................................50,00€ 
2. Per la utilització de la sala de l’antiga mediateca ( baixos ajuntament). 
Cada 2 hores...................................................................................................21,50€ 
3 Si s'excedeix dels temps anteriors, per hora o fracció..........……...............10,00€ 
4. Entitats i associacions del municipi, grups municipals amb representació 
al Consistori...................................................................................................  0,00 € 



 
C/  Centre Cultural Sant Joan: 
 
1. Utilització Centre Cultural Sant Joan per actes privats……....……………132,00 € 
2. Entitats i associacions del municipi, grups municipals amb representació 
al Consistori...................................................................................................  0,00 € 
 
D/ Tarifes piscines:  
 
1. Per abonament temporada..............................…………………….............  33,00€ 
2. Abonament temporada jubilats i persones amb minusvalidesa reconeguda (majors o no 

de 65 anys).... ....................  21,00€  
3. Abonament anual no residents........................................... . ....................  50,50€ 
4. Entrades un dia residents.............................……….................. ..............     6,00€ 
5. Entrades un dia no residents......................................................................  12,00€ 
6. Entrades un dia jubilats residents…..............………...............................       2,20€ 
7. Entrades un dia jubilats no residents.......................................................      4,00€ 
6. Abonaments de 15 entrades residents..........................………..............     22,00€ 
7. Abonaments de 15 entrades no residents.............................................   150,00€ 
8. Bonificacions 
-De 0 a 3 anys. Serà gratuït sempre i quan el pare/mare/tutor legal hagi obtingut el seu 
abonament. 
- Famílies nombroses i monoparentals, se’ls aplicarà descompte del 30 % quan obtinguin 
l’abonament algun dels membres de la unitat familiar. 
 
A efectes de la liquidació d’aquest preu es tindrà en compte l’edat del peticionari el dia de 
l’inici de la temporada de piscina. 
 
Per tal d’acreditar les bonificacions es podrà sol·licitar DNI o llibre de família o carnet de 
família nombrosa o títols de família monoparental.  
 
E/ Tarifes instal.lacions piscines: 
 
1.Per utilització de les instal.lacions del bar de les piscines per actes  
   privats...........................................................................................................30,00€ 
2. Entitats i associacions del municipi, grups municipals amb representació 
al Consistori...................................................................................................  0,00 € 
 
Article 8è. Normes de gestió 
 
1. En el moment de sol·licitar la utilització de les instal·lacions definides en els 
apartat A, B i C de l’article anterior, s’haurà de dipositar una garantia de 30,00 € a 
les oficines municipals, a efecte de garantir que l’activitat per a la qual es reserven 
els espais i/o instal·lacions, en els dates sol·licitades, es durà a terme; supòsit en 
el qual es retornarà l’import dipositat. En el cas de no realitzar-se l’activitat, per 
causes imputable al sol·licitant, i, a fi i efecte de compensar la reserva d’ús dels 
espais, no serà retornada. 
 



2. Abans de concedir l’autorització per utilitzar les sales annexes al pavelló 
poliesportiu( sala blanca i sala de l’antic bar) i la sala de l’antiga mediateca ( als 
baixos de l’Ajuntament) es dipositarà a la tresoreria municipal una fiança de 60 € 
que serà retornada a la persona sol·licitant una vegada deduïdes les despeses 
meritades per la neteja de les instal·lacions, cas que no s’hagi efectuat. 
 
Article 9è. Acreditament i període impositiu 
 
La taxa s’acredita quan s’inicia la utilització dels béns o dels serveis objecte 
d'aquesta ordenança descrits en les tarifes (article 7)  i les quotes es recapten en 
el moment d' entrar al recinte general. 
 
Article 10è. Infraccions i sancions 
 
Per tot el que fa referència a la qualificació d' infraccions i a les sancions 
corresponents, s'estarà al que disposa l' article 77 i següents de la Llei General 
Tributària. Quan procedeixi la sanció, aquesta podrà elevar-se fins a la quantia de 
150,25.-€ 
 
Article 11è. Danys a les instal·lacions 
 
Quan I' usuari de les instal·lacions provoqui la destrucció o el deteriorament del 
béns de servei públic esta obligat al  reintegrament del cost total de les despeses 
corresponents per a la seva reconstrucció, sense perjudici del pagament de la taxa 
corresponent. 
 
Si els danys ocasionats són irreparables, s’indemnitzarà el municipi amb una 
quantia igual al valor dels béns destruïts o malmesos. 
 
L'Ajuntament no pot condonar ni total ni parcialment les indemnitzacions ni els 
reintegraments a que es refereix aquest article. 
 
Article 12è. Data d'aprovació i vigència 
 
Aquesta ordenança fiscal fou aprovada pel Ple en sessió celebrada el 19 d'octubre 
de 1999 i va començar a regir el dia 1 de gener del 2000. Aquesta ordenança 
continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació expressa. En 
cas de posteriors modificacions parcials, els articles no modificats restaran vigents. 
 
Disposició addicional 
 
Les modificacions produïdes per 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 de l'àmbit d'aquesta Ordenança. 
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