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OBJECTE I DEFINICIONS 

 

Article 1 

 

Aquesta ordenança conté les normes comunes aplicables a tots el preus públics que pot 

establir l'Ajuntament, i, per tant, regula l'establiment, la fixació, la gestió i el cobrament 

dels preus públics que regeixen els articles 41 a 47 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 

altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 

15 d'abril, de Taxes i Preus Públics. 

 

Article 2 

 

1- Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se 

satisfan per: 

 

a) La utilització privativa o l'aprofitament del domini públic municipal. 

 

b) La prestació de serveis o la pràctica d'activitats administratives de competència 

municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumstàncies següents: 

 

 Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o de 

recepció obligatòria. 

 

 Que els serveis públics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser 

prestades o efectuades pel sector privat perquè no impliquen una intervenció en 

l'actuació dels particulars o cap altra manifestació d'autoritat, o bé quan no es 

tracti de serveis la reserva dels quals s'hagi declarat a favor de les entitats locals 

segons la normativa vigent. 

 

2 - No es poden exigir preus públics per a cap dels serveis i activitats següents: 

 

a) Abastament d'aigua en fonts públiques. 

b) Enllumenat de vies públiques. 

c) Vigilància pública en general. 

d) Protecció civil. 

e) Neteja de la via pública. 

f) Ensenyament en els nivells d'educació preescolar i educació general bàsica. 

 

  

OBLIGATS AL PAGAMENT 

 

Article 3 

 

Estan solidàriament obligats al pagament: 

 

a) Els qui han sol·licitat la concessió o la llicència per a l'aprofitament especial o la 

prestació del servei sempre que s'esdevingui la circumstància prevista en el paràgraf 2 

de l'article 7.  

 

b) Els qui gaudeixen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic en benefici 

particular, o utilitzen els serveis o les activitats pels quals cal satisfer els preus públics, 

encara que no hagin demanat la concessió, llicència, autorització o prestació 

corresponents. 

 

 

Article 4 
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No estan obligades al pagament de preus públics les administracions públiques per a 

l'aprofitament inherent dels serveis públics de comunicacions que exploten directament i 

per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana. 

 

Article 5 

 

El pagament dels preus públics per a serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament 

autoritzats o que ultrapassin els límits de l'autorització no comporten la legalització de les 

utilitzacions o les prestacions no autoritzades i és compatible amb la suspensió de la 

prestació del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que 

corresponguin. 

 

RESPONSABILITATS PER A LA DESTRUCCIÓ O EL DETERIORAMENT DEL DOMINI 

PÚBLIC 

 

Article 6 

 

Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucció o el 

deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu públic 

que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents 

de reconstrucció o reparació i a dipositar-ne prèviament l'import. 

 

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al 

valor del béns destruïts o a l'import del deteriorament ocasionat.  

 

L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 

reintegraments a què es refereix aquest article. 

 

 

NAIXEMENT DE L'OBLIGACIÓ 

 

Article 7 

 

L'obligació de pagar el preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o la pràctica 

de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o l'aprofitament 

especial. 

 

També neix l'obligació en el moment d'utilitzar un servei públic o d'efectuar un 

aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat. 

 

 

ESTABLIMENT I FIXACIÓ DELS PREUS PÚBLICS. TARIFES 

 

Article 8 

 

1. L’establiment, fixació i modificació de preus públics correspon al Ple, sense perjudici 

de les seves facultats de delegació en la junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 

22.2.q) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 47 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, quan concorrin les dues circumstàncies següents: 

 

a) Que els serveis públics o les activitats administratives no siguin de sol·licitud o 

recepció obligatòria. 

 

b) Que els serveis públics o les activitats administratives siguin prestades o realitzades 

pel sector privat. 
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2. L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació dels preus públics 

establerts per l'Ajuntament corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, 

excepte quan els preus no en cobreixin el cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, 

i en els mateixos termes, en relació amb els consorcis si no hi ha una indicació diferent en 

els seus estatuts. 

 

  En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d'enviar a 

l'Ajuntament una còpia de la proposta i de l'estat econòmic d'on es desprengui que els 

preus públics cobreixen el cost del servei, proposta de la qual n'haurà de ser assabentat el 

Ple de l'Ajuntament. 

 

3. Les tarifes dels preus públics comprenen l'Impost sobre el valor afegit (IVA), que es 

farà repercutir d'acord amb la normativa que el regula. 

 

Article 9 

 

L'import dels preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats ha de 

satisfer, com a mínim, el cost del servei prestat o l'activitat practicada. 

 

Article 10 

 

Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho aconsellin, 

l'Ajuntament pot fixar preus públics per sota dels límits previstos en els dos articles 

anteriors. Si es tracta de preus públics per a la prestació de serveis o la pràctica d'activitats 

cal consignar en els pressupostos municipals les dotacions oportunes per a la cobertura de 

la diferència resultant, si existeix. 

 

Article 11 

 

Les tarifes es poden graduar per les raons esmentades en l'article anterior, inclosa la 

falta de capacitat econòmica, a part d'aquelles que es deriven de les conveniències del 

servei i aprofitament (com la quantia o la intensitat de la utilització o l'aprofitament, l'època 

o el moment en què es produeix, etc.), i es pot arribar, en casos justificats, a la gratuïtat 

del servei o l'aprofitament. 

 

Article 12 

 

Qualsevol proposta d’establiment o modificació de la quantia de preus públics ha d’anar 

acompanyada d’una memòria econòmica-financera que justifiqui l’import proposat i el grau 

de cobertura financera dels costos corresponents. 

 

 

GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS 

 

Article 13 

 

1. El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment de la 

sol·licitud mitjançant una autoliquidació. 

 

2. El preu públic pels serveis continuats podrà cobrar-se per rebut-liquidació, mitjançant 

domiciliació bancària o liquidació, amb la periodicitat que s’estableixi per a cada servei. 

 

3. Quan, per causes que no són imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, 

el servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es 

presti o no es practiqui, l'import satisfet serà retornat a qui l’hagi efectuat. 
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4. Es podran establir normes de gestió individualitzades per cada un dels serveis. 

Aquestes normes s’establiran en cada un dels annexos d’aquesta ordenança. 

 

Article 14 

 

L'administració pot exigir als usuaris totes les declaracions o les aportacions de dades 

que consideri necessàries per conèixer el grau real d'utilització del servei o d'aprofitament 

i pot, així mateix, fer les comprovacions oportunes. 

 

En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les 

comprovacions, l'administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, 

partint de les dades que posseeixi i de l'aplicació dels índex adients. 

 

Article 15 

 

L'Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.  

 

Quan, per causes que no són imputables a qui estigui obligat al pagament del preu, el 

servei públic, l'activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es presti 

o no es practiqui, l'import satisfet serà retornat a qui ha fet el dipòsit. 

 

Article 16 

 

Per al pagament del preu públic, l'Ajuntament pot establir períodes de venciment, 

mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 

 

Article 17 

 

L'administració pot suspendre, si no existeixen normes específiques que ho prohibeixin, 

la prestació del servei o l’activitat, quan els qui estan obligats al pagament incompleixin 

l'obligació d'aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les 

comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el 

pagament dels preus acreditats. 

 

Article 18 

 

Quan els preus no s'hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l'administració 

municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant 

el tipus d'interès legal, un cop hagi transcorregut un mes des del venciment de l'obligació. 

 

Article 19 

 

La via de constrenyiment dels ingressos a què es refereix aquesta ordenança s'iniciarà 

l'endemà de l'acabament del període de cobrament voluntari. El procediment executiu 

s'inicia amb l'expedició de la certificació del dèbit corresponent i la justificació que s'ha 

intentat el cobrament o que se n'ha fet el requeriment. 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança ha estat modificada pel Ple en sessió celebrada el 19 de desembre de 

2019, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el butlletí oficial de la província de 

Barcelona. El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva 

modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 

restaran vigents. 
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ANNEX 1 

 

PREU PÚBLIC PER A L’ASSISTÈNCIA A CURSOS, TALLERS I ACTIVITATS 

ADREÇADES ALS ADULTS I LA GENT GRAN  

 

 
1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per l’organització de cursos, tallers, activitats 

adreçades als adults i a la gent gran, ja sigui de caràcter formatiu, com de lleure, que no 

disposin d’una ordenança específica que les reguli.  

 
 

2. Meritació. 

 

L’obligació de contribuir neix i el preu es merita en el moment de formalitzar la matrícula 

a cada curs, ensenyament, i/o activitat.  

 
 

3. Tarifes. 

                 Preu          IVA (21%)     Preu total 

 

a) Tallers d’aprenentatge per a adults 

 

 Escola d’adults (per cada mes) ................... 10,00 € ........ Exempt ........ 10,00€    

 

    Si s’inscriu un matrimoni, el segon membre inscrit gaudirà d’una bonificació del 

50% en el preu. 

 

b) Activitats físiques per a la gent gran 

  

 Gimnàstica (per cada trimestre) ................. 4,13 €........... 0,87 € ........... 5,00€ 

 

c) Cicle de caminades per a la gent gran 

  

 Caminada (per cada sortida) ...................... 2,48 €........... 0,52 € ........... 3,00€ 

 

d) Servei de podologia 

  
 Quiropòdia (per cada sessió) ..................... 12,00 € ........ Exempt ........ 12,00€ 

 

e) Sortides culturals de la gent gran ................... 8,26 €........... 1,74 € ......... 10,00€ 

 

 

4. Normes específiques de funcionament dels serveis. 

 
a) Tallers d’aprenentatge per a adults. 

 

1. La sol·licitud de baixa en el centre per l'interessat-ada realitzada amb posterioritat 

al dia d'inici de l'activitat docent, tal sols podrà comportar l’anul·lació total o parcial 

del deute pendent de liquidació corresponent als ENSENYAMENTS NO REBUTS. 

 

 L’estimació de la baixa produirà efectes els mes natural següent a la seva 

acceptació. 
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 Sense perjudici d'allò que s'estableix en els apartats anteriors, si la raó de la baixa 

al centre és imputable exclusivament a l'Administració Pública, es procedirà a la 

devolució dels imports satisfets pels diferents conceptes, prèvia sol·licitud de 

l'interessat/la interessada. 

 

2. L’import es liquidarà mensualment, mitjançant domiciliació bancària, durant el 

període de vigència de cada ensenyament.  

 
3. No s'admetrà la formalització de la matrícula d'un/a alumne/a amb imports 

pendents de pagament, per qualsevol concepte, de cursos acadèmics anteriors. 

 

b) Gimnàstica 

 

1. L’import es liquidarà trimestralment, mitjançant domiciliació bancària o ingrés 

directe, durant el període de vigència de l’activitat.  

 

2. En cas de baixa, no es retornarà l’import satisfet. 

 

c) Cicle de caminades 

 

En cas de baixa no es retornarà l’import satisfet, i es reservarà la plaça per la 

propera sortida. 

 

d) Servei de podologia. 

 
Per gaudir d’aquest servei s’ha de disposar del carnet de persona usuària de l’espai 

de la gent gran. 
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ANNEX 2 

 

PREU PÚBLIC PER A L’ADQUISICIÓ DE COMPOSTADORS CASOLANS 

 

 

1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per l’adquisició de compostadors casolans per dur 

a terme el compostatge dels residus orgànics.  

 

 

2. Meritació. 

 

L’obligació de contribuir neix i el preu es merita en el moment de formalitzar la sol·licitud 

d’adquisició dels compostadors. 

 

 

3. Tarifes. 

 

          Preu         IVA (21%)      Preu total

   

a) Compostadors de 300 litres de capacitat ..... 28,92 € .......  6,08 € ............. 35,00 € 

b) Compostadors de 450 litres de capacitat ..... 37,19 € .......  7,81 € ............. 45,00 € 

c) Compostadors de 600 litres de capacitat ..... 49,59 € ....... 10,41 € ............ 60,00 € 

d) Compostadors de 750 litres de capacitat ..... 61,98 € ....... 13,02 € ............ 75,00 € 

e) Compostadors de 900 litres de capacitat ..... 74,38 € ....... 15,62 € ............ 90,00 € 
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ANNEX 3 

 

PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE DVD’S “RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA 

HISTÒRICA” 

 

 

1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per a la venda dels dvd’s elaborats dins del 

projecte “Recuperació de la memòria històrica”.  

 

 

2. Meritació. 

 

L’obligació de contribuir neix i el preu es merita en el moment de sol·licitar els dvd’s.  

 

 

3. Tarifes. 

 

          Preu          IVA (21%)     Preu total

   

a) DVD “Begues, maleïda guerra" ................... 4,13 € ........  0,87 € ............... 5,00 € 

b) DVD “Begues, evolució d'un poble" ............. 4,13 € ........  0,87 € ............... 5,00 € 

c) DVD “Begues: costums i tradicions” ............ 4,13 € ........  0,87 € ............... 5,00 € 

    d) DVD + llibre “Memòries: testimoni 

        viu del Begues d’ahir”  .............................. 4,13 € .................... 0,87 € ............... 5,00 € 
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ANNEX 4 

 

PREU PÚBLIC PELS ESDEVENIMENTS QUE ES CELEBREN ALS DIFERENTS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

  

 

1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic pels esdeveniments que organitzi i es celebrin en 

els equipaments municipals.   

Això no exclou la possibilitat que altres annexos d’aquesta ordenança general de preus 

públics regulin els preus públics del funcionament de determinats equipaments municipals 

quan es consideri oportú. 

 

 

2. Meritació.  

 

L’obligació de contribuir neix i el preu es merita en el moment de sol·licitar l’accés al 

recinte.  

 

 

3. Tarifes. 

 

           Preu         IVA (21%)     Preu total

   

a) Esdeveniments al pavelló municipal ............ 4,13 € .............0,87 € ........... 5,00 € 

b) Cinema a la fresca  ................................... 1,65 € .............0,35 € ........... 2,00 € 
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ANNEX 5 

 

PREU PÚBLIC PER LA VENDA DE MATERIAL DIVERS RELACIONAT AMB 

ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE BEGUES  

 

 

1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per la venda de material divers relacionat amb 

activitats relacionades per l’Ajuntament de Begues i que no disposen d’una ordenança 

específica que ho reguli.  

 

 

2. Meritació. 

 

L’obligació de contribuir neix i el preu es merita en el moment de sol·licitar el material.  

 

 

3. Tarifes. 

 

          Preu          IVA (21%)      Preu total

   

a) Samarreta penyes Festa Major ................... 3,30 €............0,70 € ............. 4,00 € 

b) Samarreta caminada gent gran .................. 4,13 €............0,87 € ............. 5,00 € 
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ANNEX 6 

 

PREU PÚBLIC PER LA FESTA DEL MOST 

 

 

1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per la venda de tiquets de consumició per a la 

Festa del Most.  

 

 

2. Meritació. 

 

L’obligació de contribuir neix i el preu es merita en el moment de sol·licitar els tiquets.  

 

 

3. Tarifes. 

 

              Preu         IVA (10%)      Preu total 

 

a) Tiquet tast de vins (1 copa+1 consumició) ...... 1,82 €........ ..0,18 € .......... 2,00 € 

b) Tiquet tast de vins (1 consumició)  ................. 0,91 €........ ..0,09 € .......... 1,00 € 

c) Tiquet mostra gastronòmica ( 1 consumició) .... 1,82 €........ ..0,18 € .......... 2,00 € 
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ANNEX 7 

 

PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS, ESPAIS, INSTAL·LACIONS I 

MATERIALS UBICATS EN EL CENTRE CÍVIC “EL ROURE” I A L’ESCORXADOR 

 

 

Article 1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per la utilització dels serveis, espais, instal·lacions 

i materials ubicats en el centre cívic “El Roure” i/o en l’edifici de l’Escorxador.  

 

Els espais, instal·lacions i serveis i el seu règim de cessió i/o ús privatiu seran objecte 

de regulació mitjançant Reglament. 

 

Article 2. Meritació. 

 

1. L’obligació de pagament del preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o 

la pràctica de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilització privativa o 

l'aprofitament especial. En el cas del cursos, tallers, o altres accions formatives, 

l’obligació de pagament neix en el moment de formalitzar la inscripció. 

 

2. El pagament d’aquest preu públic s’efectuarà en el moment de la prestació del servei 

o de realització de l’activitat, podent-se efectuar per anticipat sempre que la necessitat 

del servei o de l’activitat ho requereixin, o en el moment de la concessió de la utilització 

privativa o l'aprofitament especial. 

 

3. La inscripció en un curs es farà efectiva un cop fet el pagament. La plaça queda 

confirmada en el moment d’entregar el comprovant de pagament en un termini màxim 

de cinc dies des de el moment de la inscripció. Si en aquest període no s’ha justificat el 

pagament, no es garanteix la reserva de plaça. 

 

Article 3. Tarifes.  

 

Les tarifes que es relacionen a continuació es veuran incrementades amb l’IVA 

corresponent: 

 

 Tarifa 1. Utilització d’espais 

 

 1. Teatre El Goula. 

 

 a) Amb grades, per cada hora ................................................................... 82,64  

 b) Amb grades, fins a 6 hores  ................................................................ 363,64  

 c) Amb grades, fins a 12 hores ............................................................... 619,83  

 d) Sense grades, per cada hora ................................................................ 74,38  

 e) Sense grades, fins a 6 hores  .............................................................. 252,89  

 f) Sense grades, fins a 12 hores .............................................................. 431,40  

 
 2. Aula polivalent, per cada hora ................................................................... 16,53  

 3. Sala de reunions, per cada hora ................................................................ 12,40  

 4. Buc musical gran, per cada hora ............................................................... 24,79  

 5. Buc musical petit, per cada hora ............................................................... 12,49  

 6. Vestíbul, per cada hora ............................................................................ 41,32  
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 7. Aula 1, per cada hora ............................................................................... 12,40  

 8. Aula 2, per cada hora...............................................................................12,40  

 9. Escorxador: 

 a) Celebracions, festes i/o actes privats*: 

 

            - Fins a 3 hores .................................................................................160,00 

            - Fins a 6 hores .................................................................................220,00  

            - Neteja ...........................................................................................  63,00 

 

        * Es considera acte privat aquell que s’organitza per a un determinat col·lectiu i no per al públic en   

general. 
 

    b) Casaments (acte de cerimònia, màxim 1 hora) 

 

            - De dilluns a divendres........................................................................75,10 

- Caps de setmana.............................................................................112,00 

         

Quan no sigui possible realitzar casaments a l’Escorxador perquè en aquest edifici 

s’hi ha de realitzar qualsevol altra activitat, aquests es celebraran a la Sala de Plens 

de l’Ajuntament, sense que això suposi un increment de la taxa per l’ús de l’espai. 

L’ús de la sala de plens fora de l’horari d’obertura al públic comportarà el pagament 

de la taxa de servei de brigada recollida a l’ordenança fiscal 45. 

 

        c) Per altres usos diferents als anteriors: 

 

            - Per cada hora ................................................................................... 65,00 

         

 

   

 Tarifa 2. Materials 

 

Per l’ús de taules, cadires, taulells, carpes i/o tanques s’aplicarà la tarifa recollida a 

l’ordenança fiscal 45. 

 

  

    Tarifa 3. Serveis complementaris 

 

1. Servei de tècnic de llum i so:  

 

a. Acte en espais públics (interiors i exteriors) que comportin la utilització de   l’equip 

mòbil amb muntatge i desmuntatge sense presència de tècnic i menys de 4 hores 

totals de l’acte ..................................................................................... 72,00 

 

b. Acte en espais públics (interiors i exteriors) que comportin la utilització de l’equip 

mòbil amb muntatge i desmuntatge sense presència de tècnic més de 4 

hores ................................................................................................ 153,00 

 

c. Acte en espais públics (interiors i exteriors) que comportin la utilització de l’equip 

mòbil, muntatge i desmuntatge i amb presència de tècnic durant l’actei menys de 

4 hores. ............................................................................................ 180,00 

 

d. Acte en espais públics (interiors i exteriors) que comportin la utilització de l’equip 

mòbil, muntatge i desmuntatge i amb presència de tècnic durant l’actei més de 4 

hores ................................................................................................ 252,00 
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e. Actes amb espais públics (interiors i exteriors) que comportin la utilització de 

l’equip mòbil gran:muntatge i desmuntatge i amb presència de tècnic durant 

l’acte. Revetlles, Haloween i O. Setembre .............................................. 540,00 

 

f. Actes al teatre El Goula, muntatge i desmuntatge, amb presència de tècnic durant 

l’acte i menys de dues hores ................................................................ 207,00 

 

g. Actes al teatre El Goula, muntatge i desmuntatge, amb presència de tècnic durant 

l’acte i més de dues hores ................................................................... 252,00  

 

h. Actes de gran format al teatre El Goula amb equipfix, que requereixin dos tècnics 

per al muntatge però que durant l’acte només requereixin un tècnic (inclou 1 

assaig amb tècnic) ............................................................................. 450,00 

 

i. Actes de gran format al teatre El Goula amb equipfix, que requereixin dos tècnics 

durant el muntatge, acte i desmuntatge. Inclou 1 assaig general amb tècnics i 

àmplia coordinació. Poden requerir fins a 24 h en treballs de coordinació per cada 

tècnic ............................................................................................... 603,00 

 

j. Sessions de cinema al teatre el Goula ........................................................ 180,00 
 

              

 2. Servei de consergeria, per cada hora,  ....................................................... 23,50  

 3. Servei de brigada ................................. el que estableixi la ordenança fiscal 45 

 4. Servei de seguretat .............................. el que estableixi la ordenança fiscal 41 

 5. Servei de tècnic informàtic, per cada hora .................................................. 35,00  

    6. Afinació de piano per actes realitzats fora del teatre “El Goula” ..................... 70,00 

 

Tots els actes que requereixin equip de llum i so estaran subjectes al contracte 

administratiu vigent establert entre l’Ajuntament de Begues i l’empresa adjudicatària 

d’aquest servei.  

 

 Tarifa 4. Preu de venda de les entrades Teatre El Goula 

 

El preu de les actuacions que es realitzin al teatre “El Goula”, sempre que siguin 

 organitzades per l’Ajuntament de Begues, és el que es recull a continuació: 

 

 

Tipus 

d’espectacle 
Tipus A Tipus B Tipus C Tipus D 

Venda anticipada 
el mateix 

dia 

anticipad

a 

el mateix 

dia 
anticipada 

el mateix 

dia 
anticipada 

el mateix 

dia 

Preu  13,50 14,50 11,00 12,00 7,25 8,25 4,50 5,50 

 

Tipus 

d’espectacle 
Tipus E 

Venda anticipada 
el mateix 

dia 

Preu  25,00 26,00 

 

*Preu exempt d’IVA s/ art. 20 apartat 14º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 

afegit. 

 

 La distinció que es fa de la tipologia d’espectacle és la següent: 
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 - Tipus A: Espectacles on el catxet sigui superior als 4.500 € (no inclou IVA). 

 

 - Tipus B: Espectacles on el catxet sigui superior als 3.000 € (no inclou IVA). 

  

 - Tipus C: Espectacles on el catxet sigui superior als 2.000 € (no inclou IVA).     

 

 - Tipus D: Espectacles adreçats al públic infantil. 

 

- Tipus E:  Espectacles on el catxet sigui superior als 8.000 € (no inclou IVA). 

  

 Normes específiques de funcionament de la tarifa 4: 

 

 - Als espectadors de fins a 12 anys, se’ls hi aplicarà els preus “tipus D” 

independentment de la tipologia de l’espectacle.  

 

 -  Pels espectacles amb catxet superior als 8.000,00 € (no inclou IVA) , es podrà establir 

un preu públic diferent al descrit anteriorment. 

    

-  Per tots aquells espectacles la venda d’entrades dels quals es faci per la plataforma 

de venda d’entrades vigent, el preu de l’entrada s’incrementarà en 1,10 €. 

 

  

 Tarifa 5. Cinema al teatre “El Goula” 

 

    1. Per cada sessió, per persona ....................................................................... 6,00  

    2. Per cada sessió infantil, per persona ............................................................ 5,00 

  
     *Preu exempt d’IVA s/ art. 20 apartat 14º de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor 

afegit. 

 

 

Article 4. Exempcions i Bonificacions. 

 

1. Les associacions o entitats del municipi o amb seu al municipi inscrites en el Registre 

Municipal d’Associacions Veïnals estaran exemptes de pagament dels preus públics descrits 

en l’article 3 sempre que l’activitat que es dugui a terme sigui coincident amb les activitats 

pròpies de l’entitat que es descriuen en els seus estatuts. A aquelles entitats que sol·licitin  

la utilització d’un espai per un període continuat en el temps, se’ls aplicarà l’exempció si 

així s’acorda mitjançant conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, o per resolució 

municipal. 

 

 En cap cas, l’ús continuat en el temps d’un espai per part d’una entitat no crearà cap 

dret, precedent, avantatge o reserva per a anys o usos posteriors. 

 

Per a aquestes entitats, els actes que s’incloguin dins de les tarifes 3.1.6 a 3.1.9 (Tècnic 

de so del teatre “El Goula”) d’aquesta ordenança tindran una bonificació del 50% de 

l’esmentada tarifa. En cap cas es considerarà aquesta bonificació per a actes sol·licitats 

per les entitats locals que es corresponguin a actes o celebracions privades*. 

 

* Es considera acte privat aquell que s’organitza per a un determinat col·lectiu i no per al públic en general. 

 

2. Les associacions o entitats no inscrites en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals 

o les associacions o entitats sense ànim de lucre, quan ambdues realitzin activitats amb 

finalitats solidàries, gaudiran d’una bonificació del 100 % de la tarifa 3.  
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3. Gaudiran d’una bonificació del 100% aquelles activitats realitzades per col·lectius de 

Begues que fomentin la creació cultural i que estiguin descrites en un projecte. En aquest 

cas, caldrà l’aprovació de l’Ajuntament i serà obligatori establir-hi un conveni de 

col·laboració on es concreti l’àmbit d’aquesta col·laboració. 

 

 Queda exclosa d’aquesta bonificació la tarifa 1.1 (teatre el Goula), així com les tarifes 

associades a la utilització d’aquest espai. 

   

4. El concessionari del bar del centre cívic gaudirà d’una bonificació del 50% dels preus 

descrits a la tarifa 1. 

 
5. Estaran exemptes de pagament aquelles activitats que siguin rellevants i d’interès         

general pel municipi, sempre que siguin obertes a tothom, gratuïtes i sense finalitats 

comercials. S’inclouen les activitats realitzades pels partits polítics amb representació 

municipal. 

 

6. Els centres docents de titularitat 100% pública o concertada gaudiran d’una 

bonificació del 100% en totes les tarifes per a un acte anual (amb 2 assaigs inclosos). A 

partir del 2n acte que facin (el 2n acte inclòs) en un mateix any se’ls aplicarà el que disposi 

l’apartat 1 d’aquest article 4. 

 

7. Quan les entitats o associacions del municipi organitzin una activitat al Teatre “El 

Goula” que formi part dels programes de Festa Major d’hivern o d’estiu, en coordinació 

amb l’Ajuntament de Begues, estaran exemptes del pagament de la tarifa 3.  

 

 
Article 5. Garanties. 

 

1. La garantia a dipositar per a l’ús de tots els espais recollits en aquest annex és de 

100 €, a excepció dels actes recollits al punt 9.a) de la tarifa 1 d’aquest annex, on la 

garantia és de 150,00 €. 

 

2. Totes aquelles persones a qui l’Ajuntament entregui una clau del centre cívic “El 

Roure”, ja sigui a títol particular o com a representant d’una entitat local o de qualsevol 

persona jurídica, haurà de dipositar una garantia de 30,00 € per cada clau que rebi. 

 

En cas de pèrdua de la clau i sol·licitud d’una nova, s’haurà d’abonar novament la 

garantia. 

 

3. Totes les entitats locals, o qualsevol persona física o jurídica, a qui l’Ajuntament li 

assigni el gaudi d’un armari, haurà de dipositar una garantia de 20,00 € per cada armari 

que rebi. 

  

4. En els casos de danys en els espais, instal·lacions o material cedit, o quan hi hagi 

pèrdua d’aquest material, l’Ajuntament incoarà expedient administratiu per a l’execució 

del dipòsit, si n’hi hagués, o per la reclamació dels danys i perjudicis quan no s’hagi previst 

dipòsit o quan la quantificació dels danys o el valor del material perdut sigui superior al 

dipòsit.” 
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ANNEX 8 

 

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL 

 
Article 1. Concepte. 

 

L’Ajuntament estableix el preu públic per la entrada i utilització dels serveis, espais, 

instal·lacions i materials ubicats a les piscines municipals.  

 
Article 2. Meritació. 

 

1. L’obligació de pagament del preu públic neix amb l'inici de la prestació del servei o 

la pràctica de l'activitat. En el cas de programes esportius, activitats dirigides, i/o cursos, 

l’obligació de pagament neix en el moment de formalitzar la inscripció. 

 

2. Normes generals de funcionament de gestió i de cobrament dels serveis. 

 

a) Les persones obligades al pagament d’aquests preus públics faran els 

abonaments amb la periodicitat i/o fraccionament mensual, bimensual, 

trimestral, semestral o anual, segons les necessitats de la prestació de serveis, 

i en la forma i en el lloc que hagin acordat amb l’usuari del servei en el 

corresponent document contractual i/o d’alta.  

 

b) La manca de pagament del preu públic comportarà  la pèrdua del dret d’ús de la 

instal·lació. 

 

c) Pel que fa al procediment de cobrament dels serveis s’aplicarà el que regula 

aquesta Ordenança. 

 

3. Període de pagament voluntari i obligatori. 

 
Les normes de gestió econòmica d'aquests preus públics, seran aprovades per l’òrgan 

competent, segons allò establert en els convenis per a la utilització de les instal·lacions, 

on queden especificades segons el tipus de contracte, les dates i formes de pagament 

següents: 

 

 

a)   Conveni per a la utilització dels serveis d'educació física i natació. 

 

Els convenis per a la utilització dels serveis d’educació física i natació es signaran 

particularment per a cadascuna de les temporades i cursos escolars regulars, així 

com pels períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en el curs regular. Aquest 

hauran de mostrar clarament el preus vigents i els preus condicionats a aprovació 

per l’òrgan competent, així com les quantitats estimades per a cadascun dels 

pagaments trimestrals o els determinats en el propi conveni. 

 

En cas que els preus condicionats reflectits al contracte es modifiquin per l’òrgan 

competent, es donarà trasllat dels preus aprovats i de les noves quantitats 

econòmiques que conformaran el conveni. 

 

Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se o 

pagar-se trimestralment o el període determinat per avançat, amb el document 

d’autoliquidació lliurat per la instal·lació esportiva i/o l’Ajuntament i/o per ingrés 
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bancari regular. En qualsevol cas, la forma i els conceptes de pagament, hauran de 

quedar reflectits i acordats en el conveni. 

 

Es podrà optar per autoliquidacions mensuals anticipades si així ho estipula i 

acorda el conveni signat per ambdues parts.  

 

 

b)   Conveni per a la utilització puntual i especial d'instal·lacions esportives. 

 

Els convenis per a la utilització de serveis puntuals i especials d’instal·lacions 

esportives s’hauran d’autoliquidar al 100% abans de l’inici de l’activitat, per mitjà 

dels processos relacionats amb anterioritat, i/o procedir a una autoliquidació en la 

pròpia instal·lació esportiva amb el documents determinats per l’òrgan competent a 

través de targeta bancària o pagament en efectiu en la pròpia instal·lació esportiva.  

 

Es considera una utilització puntual i especial un ús de les instal·lacions 

esportives inferior a 5 dies hàbils. 

 

 

c)   Conveni per a la utilització, de temporada i competició, d’instal·lacions esportives. 

 

Els convenis per a la utilització de les instal·lacions de temporada i competició 

es signaran particularment per cadascuna de les temporades esportives, així com 

pels períodes especials d’estiu i altres no emmarcats en una temporada regular. 

 

Els serveis i utilització reflectits en aquests convenis hauran d’autoliquidar-se 

trimestralment per avançat, mitjançant el document d’autoliquidació lliurat per la 

instal·lació esportiva i/o l’Ajuntament i/o per ingrés bancari regular. En qualsevol 

cas, la forma de pagament i els conceptes de pagament hauran de quedar reflectits 

i acordats en el conveni. 

 

Es podrà optar per autoliquidació mensuals o pagament bancari anticipat, si així 

ho estipula i acorda el conveni signat per ambdues parts.  

 

Article 3. Tarifes. 

 

1. La relació de tarifes que s’especifiquen a les taules d’aquesta ordenança, 

corresponen als conceptes i codis següents: 

 
ABONAMENTS I SERVEIS. 

  

A.1. Preus públics d’aplicació general. 

A.2.  Preus públics d’aplicació general amb aplicació ordinària pels abonats. 

A.3. Preus públics bonificats en un 50% als següents casos: 

- Persones empadronades al municipi. 

- Contribuents de l’IBI a Begues i els seus beneficiaris fins al segon grau de 

consanguinitat (inclosos els seus cònjuges).  

- Col·lectius especials. 

A.4.  Preus públics bonificats en un 50% per col·lectius especials. 

A.5.  Preus públics per campanyes de promoció. 

A.6.  Preus públics d'aplicació per abonats/des en èpoques promocionals. 

A.7.  Preus públics d'aplicació com a quota familiar. 

A.8.  Preus públics en franges horàries de baixa utilització.  
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A.9.  Preus públics d’aplicació, 2n familiar i resta de familiars, fins a classificació de 

família nombrosa, família monoparental, persones amb discapacitat igual o 

superior al 33% i pensionistes menors de 65 anys. 

A.10. Preus públics d’aplicació per família nombrosa, família monoparental, persones 

amb discapacitat igual o superior al 33% i pensionistes menors de 65 anys. 

  

PROGRAMES ESPORTIUS I CURSETS 

  

B.1. Preus públics d’aplicació general. 

B.2. Preus públics d’aplicació general per abonats/des. 

B.3. Preus públics per programes esportius en temporada baixa: juny, juliol, agost, 

setembre,  desembre i gener . 

B.4.  Preus públics per programes esportius en temporada baixa per abonats/des: 

juny, juliol, agost, setembre, desembre i gener. 

B.5.  Preus públics d’aplicació general per a programes esportius escolars. 

B.6.  Preus públics d’aplicació general per a programes esportius extraescolars. 

B.7.  Preus públics d’aplicació general per a programes esportius extraescolars per 

abonats/des. 

B.8.  Preus públics per a campanyes de promoció. 

 

CESSIÓ D'ÚS I/O LLOGUERS D’ESPAIS. 

  

C.1. Preus públics d’aplicació general. 

C.2. Preus públics d’aplicació general per abonats/des. 

 

2. Tots els preus relatius a "preus temporada" i/o "preu curs" fan referència al període 

comprés d’octubre a juny (ambdós inclosos), i seran aplicables en la part proporcional que 

correspongui dins de l’any natural. 

 

3. Els preus del servei de piscina municipal són els següents: 

 

 

 
 

 

 
 
 

MATRICULA

NOM TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 2020

Pre-infantil General De 0 a 5 anys 1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.1 -  €            

Infantil General de 6 a 15 anys 1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.1 15,40 €       

Jove General de 16 a 20 anys 1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.1 20,50 €       

Adult General A partir de 21 anys 1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.1 25,60 €       

Gent gran General A partir de 65 anys 1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.1 20,50 €       

Familiar Familiar

Es consideraran familiars totes les persones fins a 2 

grau de consanguinitat, pare, mare, fill, filla, avi, àvia, 

nét, néta, germà i germana de la persona titular de 

l’abonament.

1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.9 20,50 €       

Familia nombrsa / monoparental Familiar

Per a l'acreditació de cada circumstància caldrà aportar 

la justificació expedida per l'òrgan competent de la 

Generalitat de Catalunya o l’òrgan corresponent

1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.9 20,50 €       

Pensionistes o persones amb 

discapacitat
Familiar

Persones amb discapacitat igual o superior al 33% i 

pensionistes menors de 65 anys. Caldrà aportar la 

justificació expedida per l'òrgan competent de la 

Generalitat de Catalunya o l’òrgan corresponent.

1 vegada No accés No accés 1 cop al fer-se abonat A.9 20,50 €       
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CAMPANYES - PROMOCIONS

NOM TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 2020

CAMPANYA D'ESTACIONS (Estiu-Tardor-Hivern) MATRICULA

Infantil de 6 a 15 anys Descompte sobre la matricula 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 7,70 €          

100 % dte. A.5 -  €            
Jove General de 16 a 20 anys 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 10,30 €       

100 % dte. A.5 -  €            

Adult A partir de 21 anys Descompte sobre la matricula 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 12,80 €       

100 % dte. A.5 -  €            

Gent gran A partir de 65 anys Descompte sobre la matricula 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 10,30 €       

100 % dte. A.5 -  €            

Familiar Descompte sobre la matricula 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 10,30 €       

100 % dte. A.5 -  €            

Familia nombrsa / monoparental Descompte sobre la matricula 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 10,30 €       

100 % dte. A.5 -  €            

Descompte sobre la matricula 1 vegada No accés No accés 50 % dte. A.5 10,30 €       

100 % dte. A.5 -  €            

CAMPANYA PACK ESTIU - PISCINA DESCOBERTA

Abonament Temporada picina descoberta

Pre-Infantil General De 0 a 5 anys A.1 -  €            

Infantil General De 6 a 15 anys A.1 119,40 €     

A.3 59,80 €       

Jove General  De 16 a 20 anys A.1 119,40 €     

A.3 59,80 €       

Adult General A partir de 21 anys Accés exclusiu piscina descoberta Periode d'estiu 7 dies Il·limitada Quota període A.1 163,40 €     

A.3 81,70 €       

Gent gran General A partir de 65 anys* A.1 115,20 €     

A.3 57,60 €       
General

A.10 115,20 €     

A.3 57,60 €       

Matricula

Pre-Infantil General De 0 a 5 anys A.1 -  €            

Infantil de 6 a 15 anys Del 15 d' agost a l'1 de setembre 1 vegada No accés No accés 25 % dte. A.1 11,50 €       

Del 15 de juliol al 14 d'agost 50 % dte. A.1 7,70 €          

Del 15 de juny al 14 de juliol 100 % dte. A.1 -  €            

Jove  De 16 a 20 anys Del 15 d' agost a l'1 de setembre 1 vegada No accés No accés 25 % dte. A.1 15,40 €       

Del 15 de juliol al 14 d'agost 50 % dte. A.1 10,30 €       

Del 15 de juny al 14 de juliol 100 % dte. A.1 -  €            

Adult A partir de 21 anys Del 15 d' agost a l'1 de setembre 1 vegada No accés No accés 25 % dte. A.1 19,20 €       

Del 15 de juliol al 14 d'agost 50 % dte. A.1 12,80 €       

Del 15 de juny al 14 de juliol 100 % dte. A.1 -  €            

Gent gran A partir de 65 anys Del 15 d' agost a l'1 de setembre 1 vegada No accés No accés 25 % dte. A.1 15,40 €       

Del 15 de juliol al 14 d'agost 50 % dte. A.1 10,30 €       

Del 15 de juny al 14 de juliol 100 % dte. A.1 -  €            

Del 15 d' agost a l'1 de setembre 1 vegada No accés No accés 25 % dte. A.10 15,40 €       

Del 15 de juliol al 14 d'agost 50 % dte. A.10 10,30 €       

Del 15 de juny al 14 de juliol 100 % dte. 
A.10 -  €            

Altres col·lectius(*) *Discapacitats 

=>33%/ 

pensionistes <65 

anys 

 Families nombroses 

o monoparentals

Pensionistes o persones amb 

discapacitat

Altres col·lectius(*) *Discapacitats =>33% / pensionistes <65 anys /

 Families nombroses o monoparentals

ABONAMENTS

ABONAMENTS TIPOLOGÍA EDATS
CARACTERÍSTI 

QUES
DURADA ACCÈS SESSIÓ PERIODICITAT

 Codis 

Preus
Preu 2020

Pre - Infantil Tot el dia De 0 a 5 anys Tot l'horari d'obertura 7 dies Il·limitada Mensual A.1 -  €               

Infantil Tot el dia De 6 a 15 anys Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 21,20 €          
*Discapacitats =>33% / pensionistes 

<65 anys /

 Families nombroses o monoparentals

A.10 15,40 €          

Jove Tot el dia De 16 a 20 anys Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 33,80 €          
*Discapacitats =>33% / pensionistes 

<65 anys /

 Families nombroses o monoparentals

A.10 23,60 €          

Adults Tot el dia A partir de 21 anys Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 48,20 €          

A.4 24,60 €          

Franja horaria Entre setmana limitat i cap De dll a dv de A.8 38,60 €          

de setmana sense restricció 7 a 10.00h i de 12 a 17.00

Dss i dg tot l'horari.

*Discapacitats =>33% / pensionistes 

<65 anys /

 Families nombroses o monoparentals

A.10

Gent Gran Tot el dia Pensionista(*) Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 33,80 €          

Franja horaria Entre setmana limitat i cap De dll a dv de

de setmana sense restricció 7 a 10.00h i de 12 a 17.00

Dss i dg tot l'horari.

*Discapacitats =>33% / pensionistes 

<65 anys /

 Families nombroses o monoparentals

A.10

Low cost Franja horaria A partir de 5 anys Entre setmana limitat i cap Mensual 7 dies De dll a dv de Mensual A.8 30,10 €          

de setmana sense restricció

11 a 13.30h i de 20,45 a 

22.00

No inclou Activitats dirigides Dss i dg tot l'horari.

Familiar 2 Tot el dia 2 persones Major de 16 anys Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.7 93,70 €          

Franja horaria 2 persones Entre setmana limitat i cap De dll a dv de

de setmana sense restricció
7 a 10.00h i de 12 a 17.00 

h
Dss i dg tot l'horari.

Familiar 3 Tot el dia Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.7 103,70 €        
Familiar 4 Tot el dia Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.7 124,60 €        
Familiar 5 Tot el dia Tot l'horari d'obertura Mensual 7 dies Il·limitada Mensual A.7 145,40 €        

74,80 €          

15,10 €          

23,00 €          

29,50 €          

33,00 €          

19,80 €          

A.4

A.8

A.4

A.8
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ABONAMENTS PER PERÍODES TRIMESTRAL

Adult Abonaments totals Major de 21 anys Trimestral 3 mesos 7 dies il·limitada Període A.1 138,30 €          

Infantil De 6 a 15 anys A.1 59,80 €            

Jove De 16 a 20 anys A.1 96,40 €            

Gent Gran a partir de 65 anys A.1 96,40 €            

Altres col·lectius(*) *Discapacitats 

=>33% / 

pensionistes <65 

anys /

 Families nombroses 

o monoparentals

A.10 94,30 €            

Despeses d'inscripció Totes 1 vegada No accés No accés 1 cop A.1 -  €                

ABONAMENTS PER PERÍODES SEMESTRAL

Adult Abonaments totals Major de 21 anys Semestral 6 mesos 7 dies il·limitada Període A.1 250,90 €          

Infantil De 6 a 15 anys A.1 107,90 €          

Jove De 16 a 20 anys A.1 176,00 €          

Gent Gran a partir de 65 anys A.1 176,00 €          

Altres col·lectius(*) *Discapacitats 

=>33% / 

pensionistes <65 

anys /

 Families nombroses 

o monoparentals

A.10 172,20 €          

Despeses d'inscripció Totes 1 vegada No accés No accés 1 cop A.1 -  €                

ABONAMENTS PER PERÍODES ANUAL

Adult Abonaments totals Major de 21 anys Anual 12 mesos 7 dies il·limitada Període A.1 413,80 €          

Infantil De 6 a 15 anys A.1 178,00 €          

Jove De 16 a 20 anys A.1 290,20 €          

Gent Gran a partir de 65 anys A.1 290,20 €          

Altres col·lectius(*) *Discapacitats 

=>33% / 

pensionistes <65 

anys /

 Families nombroses 

o monoparentals

A.10 283,90 €          

Despeses d'inscripció Totes 1 vegada No accés No accés 1 cop A.1 -  €                

PREUS D'APLICACIÓ LIMITADA -  ABONAMENTS ANTICS SOCIS*

ABONAMENTS TIPOLOGIA EDATS

CARACTERÍSTIQUE

S DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA

 PISCINA

Adults Tot el dia Major de 16 anys Tot l'horari d'obertura piscinaMensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 34,20 €            

Gent Gran Tot el dia Majors de 65 anys Tot l'horari d'obertura piscinaMensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 20,80 €            

Familiar 2 Tot el dia  2 persones Major de 16 anys Tot l'horari d'obertura piscinaMensual 7 dies Il·limitada Mensual A.7 64,20 €            

Familiar 3 Tot el dia  3 persones Major de 16 anys Tot l'horari d'obertura piscinaMensual 7 dies Il·limitada Mensual A.1 72,40 €            

*  Aquestes tarifes només s’apliquen als usuaris que gaudien d’aquests abonaments a 31 de desembre de 2010. Des de l’1 de gener de 2011 no s’admeten  més altes d'aquests abonaments, ja sigui per a 

nous usuaris, com per a usuaris ja existents, amb excepció de l’abonament infantil, que continua vigent.

Preu 2020

ABONAMENTS QUOTES D'EXEDÈNCIA TEMPORALS

NOM TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 2020

Anual Abonats Totes De setembre a maig Mínim 2 mesosNo accés No accés Mensual A.1 5,00 €      

Temporada estiu Abonats Totes Juny juliol i agost Mínim 2 mesosNo accés No accés Període A.1 25,30 €    

TIPUS TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 

2020

Pre-Infantil Entrada pública De 0 a 5  anys De dilluns a diumenge temporada hivern 1 sessió 1 sessió Il·limitada Puntual A.1 -  €        

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 -  €        

Infantil Entrada pública De 6 a 15 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 1 sessió 1 sessió Il·limitada Puntual A.1 5,00 €      

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 6,30 €      

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 3,20 €      

Jove Entrada pública De 16 a 20 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 1 sessió 1 sessió Il·limitada Puntual A.1 5,50 €      

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 6,30 €      

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 3,20 €      

Adult Entrada pública Majors de 21 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 1 sessió 1 sessió Il·limitada Puntual A.1 7,10 €      

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 8,60 €      

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 4,30 €      

Gent Gran Entrada pública Majors de 65 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 1 sessió 1 sessió Il·limitada Puntual A.1 5,50 €      

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 6,30 €      

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 3,20 €      

Altres col·lectius(*) Entrada pública De dilluns a diumenge resta de l'any 1 sessió 1 sessió Il·limitada Puntual A.1 5,50 €      

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 6,30 €      

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu

A.3 3,20 €      

Infantil* Abonament 10 entrades De 6 a 15 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 10 sessions 1 any Il·limitada Puntual A.1 37,70 €    

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 46,10 €    

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 23,10 €    

Jove* Abonament 10 entrades De 16 a 20 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 10 sessions 1 any Il·limitada Puntual A.1 41,90 €    

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 50,30 €    

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 25,10 €    

Adult* Abonament 10 entrades Majors de 21 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 10 sessions 1 any Il·limitada Puntual A.1 54,40 €    

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 66,00 €    

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 33,00 €    

Gent Gran* Abonament 10 entrades Majors de 65 anys De dilluns a diumenge resta de l'any 10 sessions 1 any Il·limitada Puntual A.1 41,90 €    

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 50,30 €    

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu A.3 25,10 €    

Altres col·lectius(*)* Abonament 10 entrades De dilluns a diumenge resta de l'any 10 sessions 1 any Il·limitada Puntual A.1 41,90 €    

De dilluns a diumenge temporada d'estiu A.1 50,30 €    

De dilluns a diumenge només piscina d'estiu

A.3 25,10 €    

Entrada puntual casal d'estiuEntrada pública Totes Grups de 20 a 49 nens amb monitor 1 sessió 1 sessió Puntual A.1 5,00 €      

Grups de 50 a 100 nens amb monitor A.1 4,70 €      

A partir de 101 nens amb monitor A.1 4,40 €      

*L'abonament de 10 entrades d'hivern només es pot utilitzar durant la temporada d'hivern

*Discapacitats =>33% / 

pensionistes <65 anys /

 Families nombroses o 

monoparentals

*Discapacitats =>33% / 

pensionistes <65 anys /

 Families nombroses o 

monoparentals

ENTRADES PUNTUALS I ABONAMENTS
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ACTIVITAT TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 2020

Activitat suau Majors de 15 anys Fora de quota Trimestral 1 cops/set 50 minuts Trimestral B.1 114,50 €          
B.2 57,20 €             

2 cops/set B.1 164,00 €          

B.2 82,20 €             
Aiguagym General Majors de 16 anys Trimestral Trimestral 1 dies / setm 45 minuts Trimest. B.1 68,70 €             

B.2 22,90 €             

2 dies / setm B.1 98,50 €             

B.2 32,90 €             

3 dies / setm B.1 142,30 €          

B.2 49,30 €             

Natació terapeutica General Majors de 16 anys Trimestral Trimestral 1 dies / setm 45 minuts Trimest. B.1 70,20 €             

B.2 35,00 €             

2 dies / setm B.1 140,30 €          

Matronatació General Majors de 16 anys Trimestral Mensual 2 dies / setm 45 minuts Mensual B.1 46,70 €             

B.2 23,30 €             

Entrenador Personal
Bono inicial General Majors de 16 anys 3 sessions 60 minuts 1 quota B.2 118,10 €          
Sassió individual 1 sessió 30 minuts B.1 24,40 €             

60 minuts B.2 44,00 €             

Bono parella 30 minuts B.1 43,60 €             

60 minuts B.2 78,80 €             

Bono 5 sessions 5 sessions 30 minuts B.1 113,30 €          

60 minuts B.2 205,10 €          

Bono 10 sessions 10 sessions 30 minuts B.1 208,90 €          

60 minuts B.2 378,30 €          

Quota mensual 1 sessió setmana 30 minuts Mensual B.1 86,20 €             

60 minuts B.2 156,20 €          

2 sessions setmana 30 minuts B.1 157,50 €          

60 minuts B.2 285,40 €          

Tai-txí

PROGRAMES ESPORTIUS I ACTIVITATS DIRIGIDES

CURSOS NATACIÓ ESCOLAR

CURSOS TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
Codis 

Preus
Preu 2020

Primària Escolar/extra esc. Alumnes primària Escolar/extra esc. 8 mesos 1 cop/set 45 minuts Curs B.5 110,40 €        

Infantil Alumnes infantils B.5 140,60 €        

Llar d'infants Escoles Bressol B.5 140,60 €        

CURSOS NATACIÓ EXTRAESCOLAR

CURSOS TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
Codis 

Preus
Preu 2020

NATACIÓ ADAPTADA

Discapacitats Natació adaptada especial Totes Ratio 1 monitor 5 alumnes Trimestral 1 cop/set 45 minuts Curs B.6 114,80 €          

B.7 68,90 €             

Ratio 1 monitor més de 5 alumnes B.6 102,10 €          

B.7 61,30 €             

Ratio 1 monitor 5 alumnes 2 cop/set B.6 195,30 €          

B.7 117,20 €          

Ratio 1 monitor més de 5 alumnes B.6 278,30 €          

B.7 100,90 €          

CURSOS NATACIÓ 

Nadons Trimestral Trimestral 1 cops/set 45 minuts Mensual B.6 82,20 €             

B.7 28,80 €             

2 cops/set B.6 131,00 €          

B.7 45,90 €             

Bressol Trimestral Trimestral 1 cops/set 45 minuts Trimestral B.6 71,10 €             

B.7 28,80 €             

2 cops/set B.6 113,80 €          

B.7 45,90 €             

Infantil Trimestral Trimestral 1 cops/set 45 minuts Trimestral B.6 83,00 €             

B.7 31,20 €             

2 cops/set B.6 114,30 €          

B.7 52,10 €             

3 cops/set B.6 121,40 €          

B.7 57,30 €             

Escola natació Trimestral Trimestral 1 cops/set 1,5h Trimestral B.6 114,30 €          

B.7 52,10 €             

2 cops/set B.6 166,10 €          

B.7 73,00 €             

Adults Adults Majors de 15 anys Trimestral Trimestral 1 cops/set 45 minuts Trimestral B.6 83,00 €             

B.7 41,60 €             

2 cops/set B.6 124,70 €          

B.7 62,50 €             

Edat d'or Trimestral Trimestral 1 cops/set 45 minuts Trimestral B.6 52,10 €             

B.7 26,10 €             

2 cops/set B.6 77,80 €             

 B.7 41,70 €             

Intensius de natació Totes Mensual 3 cops/set 45 minuts Mensual B.3 76,70 €             

B.4 38,20 €             

Natació Nadons De 4 mesos a P2 

inclòs / 2-3 anys
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ALTRES SERVEIS

SERVEI TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 

2020

Armariet Abonats Majors de 16 anys Trimestral 7 dies Il·limitada Trimestral A.1 21,00 €     
Fiança lloguer armariet Contractació servei 1 vegada No accés No accés 1 cop A.1 10,50 €     
Pérdua clau armariet Totes Per pèrdua Puntual No accés No accés Puntual A.1 15,50 €     

Fiança carnet Abonats Totes Accés instal·lació 1 targeta Servei Servei Puntual A.1 2,80 €        

Perdua carnet A.1 2,00 €        

Rebut retornat remesa Abonats i NO Abonats Totes Comissió per rebut retornat 1 rebut retornat Rebut Rebut Puntual A.1 4,30 €        

Assegurança General Totes Anual 1 any Servei Puntual Puntual A.1 5,40 €        

Servei UVA Complert vertical Majors de 16 anys Servei UVA 1 servei Segons ús 10 minuts 1 servei A.1 6,00 €        

A.2 5,10 €        

Bono 10 sessions UVA 10 serveis 10 serveis A.1 50,10 €     

A.2 45,00 €     

ACTIVITATS DE TEMPORADA

SERVEI TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 

2020

Casals esportiu Titular De 3 a 5 anys De 9 a 13 hores 4 hores 5 sessions Setmanal A.1 79,00 €    
2on germà No inclou mejador A.1 71,00 €    
3er germà A.1 63,10 €    
Titular A.2 61,60 €    
2on germà A.2 55,50 €    
3er germà A.2 49,30 €    
Titular De 6 a 12 anys De 9 a 13 hores 4 hores 5 sessions Setmanal A.1 79,00 €    
2on germà No inclou mejador A.1 71,00 €    
3er germà A.1 63,10 €    
Titular A.2 61,10 €    
2on germà A.2 54,90 €    
3er germà A.2 48,90 €    

Casals esportiu Titular De 3 a 5 anys De 9 a 15 hores 6 hores 5 sessions Setmanal A.1 107,40 € 
2on germà Inclou menjador A.1 96,70 €    
3er germà A.1 85,90 €    
Titular A.2 97,50 €    
2on germà A.2 87,70 €    
3er germà A.2 78,00 €    
Titular De 6 a 12 anys De 9 a 15 hores 6 hores 5 setmanals Setmanal A.1 107,40 € 
2on germà Inclou menjador A.1 96,70 €    
3er germà A.1 85,90 €    
Titular A.2 97,50 €    
2on germà A.2 87,70 €    
3er germà A.2 78,00 €    

Casals esportiu Titular De 3 a 5 anys De 9 a 17 hores 8 hores 5 sessions Setmanal A.1 143,20 € 
2on germà Inclou menjador A.1 128,80 € 
3er germà A.1 114,50 € 
Titular A.2 130,20 € 
2on germà A.2 117,20 € 
3er germà A.2 104,10 € 
Titular De 6 a 12 anys De 9 a 17 hores 8 hores 5 sessions Setmanal A.1 143,20 € 
2on germà Inclou menjador A.1 128,80 € 
3er germà A.1 114,50 € 
Titular A.2 130,20 € 
2on germà A.2 117,20 € 
3er germà A.2 104,10 € 

Guarderia De 8 a 9 h o de 17 a 18 h 5 hores 5 sessions A.1 12,60 €    
De 8 a 9 h i de 17 a 18 h 10 hores 10 sessions A.1 20,90 €    

Menjador Menú puntual 1 dia Menjador + fins a les 15 hores Puntual Diari A.1 12,00 €    
Menjador + fins a les 17 hores A.1 17,90 €    
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Article 4. Exempcions i bonificacions. 

 

1. Les ofertes promocionals es realitzaran mitjançant la corresponent resolució i 

promoció per part de l’àrea gestora, segons les necessitats de la temporada: 

 

a) Es podrà aplicar una bonificació del 5%, 10%, 15%, 20% i 25% sobre el 

preu  públic d’abonament aprovat sempre i quan correspongui a ofertes promocionals 

durant els mesos de captació dels nous abonats per incrementar la competitivitat, 

sempre i quan el preu no estigui per sota de cost del servei.  

 

b) Es podran aplicar promocions i invitacions per activitats i serveis concrets. El preu 

es fixarà entre 0 euros i el 50% del preu públic d’abonament aprovat. 

 

c) Es podran establir promocions individuals, per parelles, i per famílies, per les 

activitats fora de la quota d’abonament amb l’aplicació del 50% de bonificació sobre 

el preu establert, per a la promoció d’aquesta activitat i/o l’increment de la 

competitivitat en quant al preu d’abonat.  

 

d) Es podran establir convenis de col·laboració amb aquest Ajuntament, per part 

d’entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin per finalitat, activitats 

d’interès esportiu, social, educatiu, cultural i/o benèfic. En aquests casos, podran 

tenir una bonificació màxima del 50% de la tarifa general. 

 

2. Es podran establir, mitjançant la corresponent resolució, bonificacions per ciutadans 

en situació de risc d’exclusió social, per les activitats fora de la quota d’abonament, del 

50% sobre el preu establert. Excepcionalment, aquestes bonificacions podran ser de fins 

el 100% sobre el preu establert. Totes les bonificacions recollides en aquest apartat hauran 

de ser acreditades mitjançant el corresponent informe dels Serveis Socials municipals. 

 

 CESSIÓ D'ESPAIS

ESPAI TIPOLOGIA EDATS CARACTERÍSTIQUES DURADA ACCÈS SESSIÓ QUOTA
 Codis 

Preus
Preu 2020

Piscina coberta gran 1 carrer Totes les edats Ús puntual 1 ús 1 ús 60 minuts Puntual C.1 25,10 €         

Pista tennis i frontó Totes les edats Ús puntual 1 ús 1 ús 60 minuts Puntual C.1 7,90 €            

C.2 3,90 €            

Llum pista tennis frontó C.1 3,40 €            

De dilluns a divendres de 8 a 13 h 1 ús 1 ús 60 minuts C.1 12,30 €         

Exclusiu abonats 1 cop al dia 1 ús 90 minuts C.2 -  €              

Abonats a partir de les 1,5h gratuïtes 1 ús 1 ús 60 minuts C.2 9,20 €            

De dilluns a divendres de 13 a 18 h 60 minuts C.1 15,40 €         

Exclusiu abonats 1 cop al dia 1 ús 90 minuts C.2 -  €              

Abonats a partir de les 1,5h gratuïtes 1 ús 1 ús 60 minuts
C.2 12,30 €         

C.1 21,50 €         

C.2 10,30 €         

C.1 15,40 €         

C.2 12,30 €         

Dissabte a partir de les 15h 1 ús 1 ús 60 minuts C.1 10,30 €         

Exclusiu abonats 1 cop al dia 1 ús 90 minuts C.2 -  €              

Abonats a partir de les 1,5h gratuïtes 1 ús 1 ús 60 minuts C.2 8,20 €            

Increment reserva advance Reserva anticipada 7 dies 1 ús 1ús Puntual C.1 2,10 €            

Lloguer pilotes pàdel 1 ús 1ús Puntual C.1 1,00 €            

Venta pilotes pàdel Puntual C.1 4,10 €            

Lloguer pala pàdel 1 ús 1ús Puntual C.1 2,10 €            

Lliga pàdel Per jornada C.1 15,40 €         

Torneig de pàdel Per persona C.1 15,40 €         

Franja 1 Totes les edats De dilluns a divendres de 8 a 13 h 1 ús 1 ús 60 minuts Puntual C.1 8,20 €            

Franja 2 De dilluns a divendres de 13 a 18 h C.1 10,30 €         

Franja 3 De dilluns a divendres de 18 a 22 h C.1 18,50 €         

Franja 4 Dissabte i diumenge fins a les 15h C.1 10,30 €         

Franja 5 Dissabte a partir de les 15h C.1 10,30 €         

Lloguer sales Sala d'activitats dirigides Majors de 18 anys Ús puntual 1 ús 1 ús 60 minuts Puntual C.1 41,90 €         

C.2 36,70 €         

Sala piscina exterior Majors de 18 anys Ús puntual 1 ús 1 ús 60 minuts Puntual C.1 36,70 €         

C.2 31,50 €         

*Per les franges 1, 2 i 5 l'abonat pot portar a participants gratuïtament durant 1,5 h diàries

**Per le franges 3 i 4, cada participant ha de pagar pel seu estat d'abonament o de no abonament

Lloguer pistes de pàdel

Franja 1*

Franja 2*

1 ús 1 ús

Totes les edats

1 ús 1 ús 60 minuts

60 minutsDissabte i diumenge fins a les 15h

Lloguer pistes de pàdel 

ensenyament

Franja 3**

Franja 4**

Franja 5*

Totes les edats PuntualDe dilluns a divendres de 18 a 22 h
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3. Es podran establir, mitjançant la corresponent resolució, bonificacions per 

ciutadans en situació de risc i vulnerabilitat social del 25%, 50% o 75% sobre el preu 

establert. Excepcionalment, aquestes bonificacions podran ser de fins el 100% sobre el 

preu establert. Totes les bonificacions recollides en aquest apartat hauran de ser 

acreditades mitjançant el corresponent informe dels Serveis Socials municipals. 

 

Aquesta bonificació tindrà una durada màxima de 6 mesos i serà renovable previ 

informe dels Serveis Socials municipals. 

 

 

 

 


