Normativa

ORDENANZAS FISCAIS
TAXAS

(F_TPS_60)
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA
PISCINA MUNICIPAL E DEMAIS INSTALACIÓNS ANEXAS

HISTORIAL DE CAMBIOS
FECHA

Órgano

29/12/2010
26/04/2011
07/11/2011
28/10/2013
18/12/2017
28/10/2019

Pleno Corporación
Pleno Corporación
Pleno Corporación
Pleno Corporación
Pleno Corporación
Pleno Corporación

Boletín
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP
BOP

Aprobación

PUBLICACIÓN
Nº
Fecha
53
146
297
295
293
293

SIMBOLOXÍA
No seu caso, as modificacións puntuais do texto da ordenanza sinalaránse con esta icona.
Os artigos e/ou parágrafos sinalados con esta icona foron modificados respecto da anterior versión da ordenanza.
Os artigos e/ou parágrafos sinalados con esta icona atópanse en revisión.



Facendo clic nesta icona, dispoñible ao pé de cada páxina desta ordenanza, volve ao INDICE do documento

 soporte@monfortedelemos.es

 www.monfortedelemos.es  https://sede.monfortedelemos.es

Comuníquenos calquera incidencia que observe neste documento

05/03/2011
28/06/2011
29/12/2011
26/12/2013
23/12/2017
23/12/2019

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL
E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

INDICE
ARTIGO -1- ESTABLECEMENTO ............................................................................................................................................. 3
ARTIGO -2- FEITO IMPOÑIBLE .............................................................................................................................................. 3
ARTIGO -3- DEVINDICACIÓN ................................................................................................................................................ 3
ARTIGO -4- SUXEITO PASIVO ................................................................................................................................................ 3
ARTIGO -5- BASES, COTAS E TARIFAS ................................................................................................................................... 3
A) MODALIDADE ABONOS ............................................................................................................................................................ 3
B) MODALIDADE CURSOS .............................................................................................................................................................. 4
c) RESTO ACTIVIDADES .................................................................................................................................................................. 4

ARTIGO -6- NORMAS XERAIS DE APLICACIÓN DAS TARIFAS................................................................................................. 3
ARTIGO -7- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS................................................................................................................................. 5
DISPOSICIÓN ADICIONAL ...................................................................................................................................................... 5
DISPOSICIÓN FINAL .............................................................................................................................................................. 5

Páxina 2 de 5



Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)  982 402 501  982 404 812
 www.monfortedelemos.es  https://sede.monfortedelemos.es

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACION DA PISCINA MUNICIPAL
E DEMAIS INSTALACIONS ANEXAS

ARTIGO -1- ESTABLECEMENTO
En uso das facultades conferidas polos artigos 4 e 106 dá Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora dás Bases de
Réxime Local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19, do texto refundido dá Lei Reguladora dás
Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a
taxa pola utilización da Piscina Municipal e demais Instalacións Anexas que se rexerá pola presente
Ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao prevido nos artigos 20 a 27 do citado texto refundido.

ARTIGO -2- FEITO IMPOÑIBLE
O feito impoñible está constituído pola prestación dos diferentes servizos da piscina e instalacións anexas.

ARTIGO -3- DEVINDICACIÓN
A taxa considerarase devindicada, nacendo a obrigación de contribuír coa iniciación da prestación do
servizo, que será no momento en que se formalice a correspondente matrícula ou no momento en que se
solicite a utilización dous servizos referenciados de acordo cas normas reguladoras do servizo
correspondente.
Nas modalidades de abonados recollidas no apartado A e no apartado B2 do artigo 5 a taxa devéñase
sempre o día 1 do período impositivo da modalidade elixida, independentemente do día da alta no
servizo. A condición de abonado, en calquera das modalidades, terá validez por tempo indefinido, en
tanto non se modifiquen as condicións do abono, ou mentres non se solicite expresamente a súa
anulación.

ARTIGO -4- SUXEITO PASIVO
Son suxeitos pasivos dás taxas en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas así como as
entidades a que se refire ou artigo 35.4 dá Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que
soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas pola prestación dous diferentes servizos ou actividades
que se presten ou realicen na Piscina Municipal.

ARTIGO -5- BASES, COTAS E TARIFAS
A cota que corresponda abonar pola prestación de cada un dous servizos aos que se refire esta ordenanza
determinarase segundo cantidade fixa ou en función dous elementos ou factores que se indican nas normas de
aplicación e non cadro de tarifas que se recollen a continuación:
A) MODALIDADE ABONOS
TIPO DE ABONO

€ / Mes

€ / Trimestre

€ / Semestre

€ / Ano

INDIVIDUAL

27,19

76,05

136,03

216,06

UNIDADE FAMILIAR 2 MEMBROS

31,99

87,93

159,95

247,93

UNIDADE FAMILIAR 3 MEMBROS

34,82

99,91

183,97

279,55

UNIDADE FAMILIAR 4 MEMBROS

39,92

111,95

207,94

311,84

UNIDADE FAMILIAR MÁIS DE 4 MEMBROS

43,54

123,94

232,01

342,75

3ª IDADE INDIVIDUAL

15,97

43,91

76,05

118,51

3ª IDADE UNIDADE FAMILIAR 2 MEMBROS

24,02

64,01

111,90

183,97

XOVE

22,74

59,98

103,89

175,86

Unidade familiar: Unidade familiar: TITULAR – CONXUGUE + FILLOS MENORES IDADE
Para a aplicación do criterios aplicables á unidade familiar será necesario a presentación do libro de familia ou ben
certificado de parella de feito emitido polo rexistro competente.
3ª Idade: Ter máis de 65 anos
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Xove: Ter entre 18 e 25 anos inclusive
Para poder acceder a calquera das modalidades de abono detalladas, será necesario satisfacer previamente unha
MATRICULA de importe 19,42 €.
B) MODALIDADE CURSOS
TARIFA MENSUAL
TIPO DE CURSO

ABONADO

TARIFA TRIMESTRAL

EVENTUAL

ABONADO

EVENTUAL

NATACIÓN

BEBÉS

35,96 €

INFANTIL

27,89 €

NENOS

26,25 €

INICIACIÓN A PARTIR 16 ANOS

35,96 €

PERFECCIONAMENTO A PARTIR 16 ANOS

35,96 €

NATACIÓN TERAPÉUTICA

35,96 €

NATACIÓN ESCOLAR / ALUMNO

19,31 €

71,92 €
55,80 €
52,49 €
71,92 €
71,92 €
71,92 €
19,31 €

OTROS CURSOS

AQUAGIM A APARTIR 16 ANOS

12,75 €

25,53 €

ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SECO

12,75 €

25,53 €

Unidade familiar: TITULAR- CONXUGUE+FILLOS MENORES IDADE
Bebes: entre 6 meses e 2 anos Infantil: entre 3 e 5 ano Nenos: entre 6 e 15 anos
Para acceder a tarifa “abonado” será necesario estar inscrito en calquera das modalidades do apartado “A “ anterior.
As tarifas establecidas neste apartado refírense a cursos de 2 días semanais de duración.
No caso de impartirse cursos superiores a 2 días á semana a tarifa a aplicar será o resultado de multiplicar a
tarifa diario por os días de duración do curso
c) RESTO ACTIVIDADES
CONCEPTO
ENTRADA ADULTO- A partir 18 anos
ENTRADA NENO-INFANTIL
BONO 10 BAÑOS
BONO 20 BAÑOS

TARIFA (€)
3,72
2,17
29,08
52,42

Os bonos de 10 baños terán unha validez de 30 días dende a súa expedición. Os bonos de 20 baños terán unha validez de 45 días dende a súa expedición.
CONCEPTO
ALUGUER PISTA TENIS
CLUBES NATACION FEDERADOS

ABOADO (€)
1,53

EVENTUAL (€)
3,09
6,27 € / MES / USUARIO

Para acceder a tarifa “abonado” será necesario estar inscrito en calquera das modalidades do apartado “A“ anterior.

ARTIGO -6- NORMAS XERAIS DE APLICACIÓN DAS TARIFAS
As baixas nas modalidades de abono deberán comunicarse antes do día 25 do mes anterior ao remate do
período da modalidade correspondente.
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O pago da taxa deberá efectuarse cando se solicite a prestación do servizo, sen cuxo requisito non se
realizará o mesmo.
Aqueles usuarios que opten por abonar as cotas de periodicidade mensual, trimestral, semestral e anual
correspondentes aos servizos por eles solicitados mediante domiciliación bancaria, deberán comunicar
dita opción antes do día 25 do mes anterior a que a mesma terá efectos. Do mesmo xeito calquera
modificación ou baixa na domiciliación bancaria deberá comunicarse antes do día 25 do mes anterior aos
seus efectos
A condición de abonado, en calquera das modalidades, terá validez por tempo indefinido, en tanto non se
modifiquen as condicións do abono, ou mentres non se solicite expresamente a súa anulación.
Non procederá en ningún caso á devolución dos importes satisfeitos polos abonados en concepto das
tarifas e matrícula recollidas na presente ordenanza salvo que por causas non imputables ao suxeito
pasivo, o servizo non se preste ou desenvolva, procederá a devolución do importe correspondente.

ARTIGO -7- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En todo ou relativo a infraccións tributarias e as súas distintas cualificacións, así como as sancións que ás
mesmas correspondan, aplicarase ou disposto na vixente Lei Xeral Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Todas as tarifas non inclúen o IVE, que será de aplicación conforme á normativa vixente

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza comezará a rexer no momento en que se inicie a prestación do servizo, pola
empresa concesionaria, por tratarse de unha xestión indirecta e continuará en vigor ata que se acorde a
súa derrogación ou modificación. A presente ordenanza fiscal que foi aprobada provisionalmente polo
Pleno do Concello o día 29 de decembro de 2010 e publicada no B.O.P de Lugo núm. 53 de 5 de marzo de
2011.
Modificada provisionalmente polo Pleno de Concello o día 26 de abril de 2011 e publicada no B.O.P de
Lugo núm. 146 de 28 de xuño de 2011.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 7 de novembro de 2011 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 297 do día 29 de decembro de 2011. Publicado erro no BOP da provincia de Lugo núm. 225 do
día 30 de setembro de 2013.
Modificada provisionalmente polo Pleno de 28 de outubro de 2013 e publicada no BOP da provincia de
Lugo núm. 295 do día 26 de decembro de 2013.
Modificada provisionalmente polo Pleno de 23 de outubro de 2017, definitivamente polo Pleno de 18 de
decembro de 2017 e publicada no BOP da provincia de Lugo núm. 23 do día 23 de decembro de 2017.
Modificada provisionalmente polo Pleno do 28.10.2019 e publicada no BOP da provincia de Lugo núm. 293
do día 23 de decembro de 2019.
Monforte de Lemos, febreiro de 2020

O Alcalde, José Tomé Roca
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