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Ordenança Fiscal nº22 

 

TAXA PER L’ENTRADA I UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS I ALTRES EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 

 

Article 1. Fonament i naturalesa. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 20 del Text Refós 2/2004 de la Llei  reguladora de les 

hisendes locals, l’Ajuntament estableix una taxa per l’entrada i utilització de les 

instal·lacions esportives municipals i altres edificis que s’especifiquen en les tarifes que es 

contenen a l’annex corresponent, que es regirà per aquesta ordenança. 

 

Article 2. Fet imposable. 

 

Constitueix el fet imposable la prestació del servei d’utilització o aprofitament de les 

instal·lacions esportives municipals i altres edificis i instal·lacions municipals, així com dels 

habitatges socials destinats a cobrir les polítiques socials de l’Ajuntament, i els serveis 

municipals associats a la utilització de les instal·lacions i/o edificis municipals. 

 

Article 3. Subjectes passius. 

 

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança els qui sol·licitin 

o resultin beneficiats o afectats per la utilització o aprofitament de utilitzin les 

instal·lacions esportives municipals i altres edificis i instal·lacions municipals. 

 

Article 4. Quota tributària. 

 

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 

 

 Tarifa 1ª. Pavelló Jaume Viñas Pi 

 

1. Socis, per pista  (€/hora)..................................................................27,25 

2. No socis, per pista (€/hora)...............................................................54,65 

  

Tarifa 2ª. Camp esportiu municipal de gespa 

 

1. Totalitat del camp: 

 

1.1. Socis (€/hora)......................................................................73,00 

1.2. No socis (€/hora)..................................................................91,15 

  

2. Camp de futbol 7 (meitat del camp esportiu municipal de gespa): 

 

2.1. Socis (€/hora)......................................................................54,80 

2.2. No socis (€/hora)..................................................................73,00 

   

 Tarifa 3ª. Finca el Mur 

 

1. Utilització per interessos particulars per persones empadronades a Begues 

(€/hora).........................................................................................53,45 

 



                                           ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2020 

               

2 

 

2. Utilització per interessos lucratius i per interessos particulars diferents                    

als del punt 1 (€/hora) ................................................................... 100,90 

3. Casaments, per persones empadronades a Begues (mínim 2 h)(€/hora) . 53,45 

4. Casaments, per persones no empadronades a Begues (mínim 2 h)(€/hora) 

.....................................................................................................98,45 

5. Casaments, per les tasques administratives del personal municipal, per cada  

    casament ........................................................................................ 67,65 

6. Rodatges de pel·lícules, vídeos i enregistraments televisius de caràcter     

publicitari  o  comercial amb finalitat lucrativa, amb independència del    

pagament d’altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal    

prèvia (€/hora)............................................................................. 358,00 

7. Realització de sessions fotogràfiques amb finalitat lucrativa, independentment  

    del pagament d’altres serveis que es requereixin i amb autorització municipal 

    prèvia (€/hora) .............................................................................. 231,00 

  

 Tarifa 4ª. Habitatges socials, per cada mes 

 

1. Santpere, 10, bloc 1, esc. A, 2n2ª....................................................269,50 

2. Santpere, 10, bloc 1, esc. B, 1r3ª .................................................... 348,50 

3. Santpere, 10, bloc 1, esc. B, 2n2ª  .................................................. 348,50 

 

Tarifa 5ª. Local annex al bar de les instal·lacions esportives municipals, en el cas 

que l’ús d’aquest espai no estigui regulat en la concessió administrativa del bar de 

les instal·lacions esportives: 

 

1. Utilització per interessos particulars (€/hora) ...................................... 12,45 

2. Utilització per interessos lucratius (€/hora) ......................................... 49,75 

 

 Les agrupacions i entitats del municipi estan exemptes. 

 

 Normes d’aplicació de les tarifes. 

 

1. Els preus de les tarifes 1ª i 2ª s’incrementaran per la nit en 7,95 €/hora el pavelló 

i 15,75 €/hora el camp de futbol  per tal de satisfer el cost de l’enllumenat. 

 

2. La tarifa 3ª implica la utilització parcial i no privativa de l’equipament per a 

activitats particulars durant la temporada i horari d’obertura al públic. Si la sol·licitud 

d’aquest espai implica l’ús fora d’horari o de temporada, juntament amb aquesta taxa 

s’aplicarà la del servei de la brigada i, si fos el cas, la del servei de Policia Local i de 

neteja de l’equipament. 

 

3. Les entitats del municipi que figurin en el Registre d’Entitats restaran exemptes 

del pagament de la taxa per l’ús d’El Mur i/o el local annex al bar del camp de futbol 

sempre que l’activitat a realitzar estigui directament relacionada amb les funcions pròpies 

de l’Entitat i sigui sense ànim de lucre. En cas que alguna Entitat realitzi activitats que 

suposin un guany econòmic per a tercers (activitats promocionals, comercials i similars), 

no s’aplicarà aquesta exempció. 

 

4. En la tarifa 4ª, l’import no podrà superar en cap cas el 40% de la renda de 

l’usuari. El subministres (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) es satisfaran a part. 
 



                                           ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2020 

               

3 

 

5. En la tarifa 5ª, l’horari i la disponibilitat de l’equipament estarà subjecte a les 

activitats que pugui tenir programades el concessionari, d’acord amb el que estableix el 

contracte de concessió administrativa i el plec de clàusules. Si la concessió del bar de la 

zona esportiva contempla la gestió del local annex, s’aplicaran les tarifes fixades pel 

concessionari. 

 

Article 5. Beneficis fiscals.  

 

Excepcionalment, i sempre que així ho consideri oportú la Comissió paritària de 

seguiment dels pisos socials, es podrà concedir una bonificació sobre la quota tributària, 

la quantia de la qual serà fixada per l’esmentada Comissió. 

 

Article 6. Meritació. 

 

1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des que 

s’utilitza qualsevol de les instal·lacions municipals especificades a l’article anterior. 

 

2. El pagament de la taxa s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte de què es 

tracti o en el moment que es sol·liciti l’ús. 

 

3. Juntament amb la taxa per utilització dels equipaments municipals, s’haurà de 

dipositar una fiança de 50,00 euros a la tresoreria municipal, excepte per a la tarifa 4 

(finca el Mur), que serà de 100,00 euros, i la tarifa 5 (habitatges socials), que n’està 

exempta. 

Aquesta fiança serà retornada un cop s’hagi comprovat que la instal·lació i el material 

que es pugui trobar en el seu interior es troba en les mateixes condicions inicials. En  cas 

de detectar danys que faci impossible la seva utilització, o requereixi reparació, 

l’Ajuntament utilitzarà la fiança per reparar els danys o reposar el material en qüestió. 

 

Disposició final 

 

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

desembre de 2019, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2020 i continuarà vigent 

mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els 

articles no modificats restaran vigents.      
 


