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ORDENANZA NÚM. : 16
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO
PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES E OUTRAS INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS.
Artigo 1º.-NATUREZA E FUNDAMENTO.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, polo artigo 106
da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e os artigos 20 e 57 do Texto
Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo de 2/2004
do 5 de marzo, se acorda a imposición e ordenación da Taxa pola utilización do pavillón deportivo
municipal e outras instalacións deportivas
Artigo 2º.-FEITO IMPOÑIBLE.
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización do pavillón municipal e demais instalacións
deportivas así como a prestación dos servizos especificados no cadro de tarifas .
Artigo 3º.-SUXEITOS PASIVOS
Serán suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se
refire o artigo 33 da Le xeral tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos
servicios ou actividades que se detallan na tarifa desta taxa.
Artigo 4º.-RESPONSABLES.
-Serán responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas
e xurídicas ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral Tributaria.
-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos
e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º.-COTA TRIBUTARIA.
A cota desta taxa será a que figura no anexo desta ordenanza.
Artigo 6º.- BENEFICIOS FISCAIS.
En xeral só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou
deriven de tratados ou acordos internacionais.
En particular estarán exentos desta taxa:
-Actividades organizadas polos colexios públicos en horario lectivo.
-A celebración de campionatos escolares.
-A celebración de actividades deportivas ou non, de carácter benéfico.
-A celebración de actividades organizadas polo concello.
Artigo 7º.-DEVENGO.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude de prestación
do servicio ou actividade.
Artigo 8.-LIQUIDACIÓN.
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-Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que se poida cuantificar no
momento de presentar a solicitude de prestación, liquidarase nese mesmo momento ou nun momento
posterior, pero sempre antes de prestar o servizo ou de realizar a actividade
-Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que non se poida cuantificar no
momento de presentar a solicitude de prestación do servizo ou da realización da actividade,
practicarase a liquidación unha vez prestado o servizo ou realizada a actividade.
-Se se realiza a prestación do servizo ou a actividade sen mediar solicitude, liquidarase e
notificarase a taxa tan pronto se detecte esta situación, esixíndose o ingreso nos prazos previstos no
Regulamento Xeral de Recadación para a liquidación de contraído previo, sen prexuízo de abrir o
oportuno expediente sancionador por infracción tributaria.
Artigo 9º.-INGRESO.
O pagamento desta taxa realizarase nas contas bancarias que ten abertas o Concello no
termino municipal.
ANEXO
CADRO DE TARIFAS
1.- USO DAS INSTALACIONS MUNICIPAIS DO PAVILLON MUNICIPAL
Entidades
Equipos Federados do Concello
Asociacións Deportivas do Concello
Equipos non federados do Concello
Equipos federados fora do Concello
Particulares
Categorías base

Hora Diurna
0,00€
4,00€
8,00€
12,00€
16,00€
0,00 €

Hora Nocturna
0,00€
8,00€
16,00€
24,00€
32,00€
4,00€

Maratóns deportivos, por día (24 h)
Actos, exposicións e actividades alleas o deporte, por acto

190,00€
100,00 €

 Nestes casos, entenderase por hora diúrna, ata as 20,00 horas.
 Entenderase como hora nocturna cando se use a instalación a partir das 20:00 horas.
 Os equipos ou particulares de fora do Concello terán un recargo do 50% sobre as “taxas
previstas para os equipos non federados do Concello”
2.- USO DAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

Empadroados
Non Empadroados
Liga Local

PISTAS DE TENIS
TEMPO
1h
2h
1h
2h
1h
2h

Hora Diurna
2,00€
4,00€
3,00€
6,00€
2,00€
3,00€

Entenderase por hora nocturna cando se use a instalación con luz artificial.
Ficha encendido das luces artificiais 2€/ hora
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Empadroados
Non Empadroados
Liga Local

PISTAS DE PADDEL
TEMPO
1,30h
1,30h
1,30h

Hora Diurna
3,00€
5,00€
3,00€

Entenderase por hora nocturna cando se use a instalación con luz artificial.
Ficha encendido das luces artificiais 3€/ hora e media
OUTRAS NORMAS ESPECIAIS DE XESTIÓNS:
- Todas as taxas pagaranse mediante ingreso bancario
DISPOSICION FINAL.
A presente modificación do anexo foi aprobado polo Pleno do Concello, na súa sesión de
data 7 de Novembro de 2012 e entrará en vigor o día que se publique a modificación no Boletín
Oficial da provincia e comezará a aplicarse a partir do día 1 de xaneiro de 2013 permanecendo en
vigor ata á súa modificación ou derrogación expresa.
Aprobacion definitiva: 25 de Novembro de 1999
PUBLICACION NO B.O.P. NÚM.20 do 31 de xaneiro de 2000.
Modificacións:
 no B.O.P. núm.238 do 12 de decembro de 2001, aprobada polo Pleno o 27 de Setembro de 2001.
 no B.O.P. núm.244 do 20 de decembro de 2002, aprobada polo Pleno o 7 de Outubro de 2002.
 no B.O.P. núm. 247 do 23 de decembro de 2003, aprobada polo Pleno o 30 de Outubro de 2003.
 no B.O.P. núm. 245 do 22 de decembro de 2004, aprobada polo Pleno o 14 de Outubro de 2004.
 no B.O.P. núm. 235 do 9 de decembro de 2005, aprobada polo Pleno o 29 de Setembro de 2005.
 no B.O.P. núm. 244 do 22 de decembro de 2006, aprobada polo Pleno o 2 de Novembro de 2006.
 no B.O.P. núm. 249 do 28 de decembro de 2007, aprobada polo Pleno o 9 de Novembro de 2007.
 no B.O.P. núm. 66 do 26 de maio de 2009, aprobada polo Pleno do Concello do 17 de marzo de
2009
 no B.O.P. núm. 28 do 11 de febreiro de 2010, aprobada polo Pleno do Concello do 26 de
novembro de 2009.
 no B.O.P. núm. 248 do 28 de decembro de 2012, aprobada polo Pleno do Concello do 07 de
novembro de 2012.
 No B.O.P. núm. 33 do 18 de febreiro de 2014, aprobada polo Pleno do Concello do 23 de
decembro de 2013.

46

