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TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS  
MUNICIPALS.  

 
 
 
Article 1r.-  D’acord amb el que disposa l’article 20.4 epígraf o) de  la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals,  l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Farners estableix la taxa per l’ús dels bens i instal·lacions municipals i pels 
serveis inherent a les mateixes.  
 
 
Article 2n. Fet imposable . 
 
Constitueix el fet imposable la utilització dels béns de domini públic 
esmentats a l’art.1r. 
 
 
Article 3r. Subjectes passius . 
 
Són subjectes passius en concepte de contribuents de la taxa regulada en 
aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o les activitats, prestats 
o realitzats per aquest municipi, a que es refereix l’article anterior. 
 
 
Article 4t. Quota tributària.  
 
La quota tributària de la taxa  regulada en aquesta ordenança serà la que es 
fixa en les tarifes contingudes en l’annex, per a cada un dels diferents 
serveis o activitats. 
 
 
Article 5è. Meritament . 
 
Neix l’obligació de contribuir des del moment en que s’iniciï la prestació dels 
serveis o les activitats. 
 
 
Article 6è.- Pagament . 
 
El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar als recintes a que 
es refereix aquesta ordenança, o prèviament a les oficines municipals. 
 
 



Article 7è.- Infraccions i sancions . 
 
Les infraccions d’aquesta ordenança seran sancionades atenent al seu grau 
de malícia i reincidència, d’acord amb les disposicions vigents. 
 
Disposició final. 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 
2013. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la 
seva modificació o derogació expresses. 
 

ANNEX - TARIFES  
 
 
    
1.- TAXA PER UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL    
      DEL PAVELLÓ LA NÒRIA    
  quota  
a) tarifa entrada per dia:   
   - de més de 2 anys fins a 14 anys         2,10 €  
   - majors de 14 anys         4,90 €  
    
b) abonaments temporada:   
     - de més de 2 anys fins a 14 anys       30,00 €  
     - majors de 14 anys       60,00 €  
    
c) abonament familiar:   
     - fins a 4 membres     120,00 €  
     - per cada membre de més       25,00 €  
    
Mitjançant conveni amb les entitats esportives de Santa Coloma de   
Farners, aprovat per la Junta de Govern Local, es fixaran les tarifes   
per utilització de la piscina municipal.   
    

  
  

    
2.-TAXA PER UTILITZACIÓ D'ALTRES INSTAL·LACIONS ESP ORTIVES 

 quota  
    
UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS   
    
1.- Poliesportiu vell:   



     - preu hora diürna       25,90 €  
     - preu hora nocturna       38,30 €  
2.- Gimnàs del poliesportiu vell:   
     - preu hora diürna       32,40 €  
     - preu hora nocturna       44,80 €  
3.- Pista exterior:   
     - preu hora diürna       19,50 €  
     - preu hora nocturna       20,90 €  
4.- Poliesportiu nou   
     - tota la pista, preu hora diürna       64,50 €  
     - tota la pista, preu hora nocturna       76,80 €  
     - pista parcial, preu hora diürna       32,40 €  
     - pista parcial, preu hora nocturna       38,60 €  
5.- Camp de futbol:   
     - tot el camp, preu hora diürna       64,50 €  
     - tot el camp, preu hora nocturna       76,80 €  
     - camp parcial, preu hora diürna       32,40 €  
     - camp parcial, preu hora nocturna       38,60 €  
6.- Utilització rocòdrom, preu hora         5,20 €  
    
Mitjançant conveni amb les entitats esportives de Santa Coloma de   
Farners, aprovat per la Junta de Govern Local, es fixaran les tarifes   
per utilització de les instal·lacions esportives municipals.   
    

  
  

    
3.-TAXA PER LA PARTICIPACIÓ EN  CURSOS, ESTADES I    
ACTIVITATS ESPORTIVES   

 quota  
A) TEMPORADA D'HIVERN (de setembre a juny):  
    
1.- activitats de 2 h setmanals (setembre a desembre)       55,50 €  
2.- activitats de 2 h setmanals (gener a març)       41,70 €  
3.- activitats de 2 h setmanals (abril a juny)       41,70 €  
4.- activitats de 3 h setmanals (setembre a desembre)       82,20 €  
5.- activitats de 3 h setmanals (gener a març)       61,90 €  
6.- activitats de 3 h setmanals (abril a juny)       61,90 €  
    
B) TEMPORADA D'ESTIU (juliol i agost):   
    
1.- activitats de 2 h setmanals       27,80 €  
2.- activitats de 3 h setmanals       41,70 €  



    
Les anteriors quotes tenen el caràcter d'irreduïbles, és a dir, es paguen per 
trimestres complerts, amb independència de l'assistència o no assistència 
dels usuaris.   
    

  
    
4.-TAXA PER UTILITZACIÓ D'ALTRES INSTAL·LACIONS MUN ICIPALS 

 quota  
     UTILITZACIÓ CERCLE JOVE   
1.- Per entitats culturals, esportives, recreatives, etc. sense ànim de    
      lucre, que no estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       33,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       50,00 €  
2.- Per entitats industrials, comercials, etc. amb ànim de lucre:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       45,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       65,00 €  
    
     UTILITZACIÓ SALA D'ACTES DE LA BIBLIOTECA JOAN VINYOLI   
1.- Per entitats culturals, esportives, recreatives, etc. sense ànim de    
      lucre, que no estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       33,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       50,00 €  
2.- Per entitats industrials, comercials, etc. amb ànim de lucre:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       45,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       65,00 €  
    
    UTILITZACIÓ ESCOLA D'ADULTS   
     - Aules, per cada hora       33,00 €  
     - Sala planta baixa, per cada hora       40,00 €  
    
    UTILITZACIÓ CASA DE LA PARAULA   
1.- Per entitats culturals, esportives, recreatives, etc. sense ànim de    
      lucre, que no estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       33,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       50,00 €  
2.- Per entitats industrials, comercials, etc. amb ànim de lucre:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       45,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       65,00 €  
    
     UTILITZACIÓ AUDITORI MUNICIPAL   
1.- Per entitats culturals, esportives, recreatives, etc. sense ànim de    
      lucre, que no estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats:   



     - preu en horari obert al públic, per cada hora       33,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       50,00 €  
2.- Per entitats industrials, comercials, etc. amb ànim de lucre:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       45,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       65,00 €  
    
     UTILITZACIÓ TEATRE CATALUNYA   
1.- Per entitats culturals, esportives, recreatives, etc. sense ànim de    
      lucre, que no estiguin inscrites en el registre municipal d'entitats:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       33,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       50,00 €  
2.- Per entitats industrials, comercials, etc. amb ànim de lucre:   
     - preu en horari obert al públic, per cada hora       45,00 €  
     - preu en horari tancat al públic, per cada hora       65,00 €  
    
    
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. 
La present Ordenança Fiscal, va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament 
en Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2012, exposada al públic 
mitjançant edicte que es va inserir al BOPG número 210 de 2 de novembre 
de 2012, al Diari de Girona del dia 07/11/2012, al Diari El Punt del dia 
01/11/2012, a la pàgina web municipal, i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
aprovada definitivament pel Ple de 12/12/2012 i publicada al BOPG núm. 
241  el dia 18 de desembre de 2012. 
 
La present redacció és l’aprovada inicialment pel ple de 19/10/2015, 
publicada al BOPG número 205 de 23/10/2015, al Diari de Girona del dia 
28/10/2015, al Diari El Punt del dia 29/10/2015, a la pàgina web municipal, i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Al no presentar-se cap reclamació, 
l’acord inicial ha esdevingut definitiu. S’ha publica el text íntegre de les 
modificacions al BOPG número 234 de 04/12/2015. 
 
 
  Vist-i-plau    ho certifico 
  l’Alcalde,    el secretari, 
 
 


