EXCMO. CONCELLO DE LUGO. ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO.

Ordenanzas de Tributos e Prezos Públicos ano 2008.

ORDENANZA NÚM. 400
PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E DE RECREO MUNICIPAL
ARTIGO 1º. CONCEPTO E OBXECTO
De conformidade co previsto no artigo 127, en relación co artigo 41,
ambos do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, este Concello
establece os prezos públicos pola prestación de servizos nas instalacións
deportivas, culturais e de recreo municipais.
ARTIGO 2º. OBRIGADOS Ó PAGAMENTO.
Están obrigados ó pagamento deste prezo público regulado nesta
ordenanza quen se beneficie dos servizos prestados por este Concello a que se
refire o artigo anterior.
ARTIGO 3º. OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO
Nacerá dende o momento que se accede á solicitude de reserva para a
utilización das instalacións a que se refire a presente ordenanza.
ARTIGO 4º. COTAS
As tarifas deste prezo público serán as seguintes:

A) Pavillón municipal:
B) Polideportivo O Pombal:
Pista grande
Pista pequena
C) Polideportivo de Frigsa:
Pavillón de baloncesto
D) Polideportivo Piringalla:
E) Campo de fútbol Gándaras:
(1)

ACTOS DE
CARÁCTER
OFICIAL
5,10 €

ACTOS NON
OFICIAIS

3,60 €
2,40 €

6,60 €
4,80 €

3,60 €
3,60 €
3,60 €

6,60 €
6,60 €
8,40 €

16,60 €
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F) *Campo de fútbol A Cheda:
G) Campo de fútbol de Nadela:
H)*Campo de fútbol Mundial-82 do
Ceao:
I) Campo de fútbol O Polvorín:

3,60 €
3,60 €
3,60 €

8,40 €
8,40 €
8,40 €

3,60 €

8,40 €

* Estarán exentos deste prezo público os clubs inscritos na Federación Galega de
Fútbol, de conformidade co convenio subscrito entre o Concello e a devandita
Federación o 31 de maio de 1999.
ACTOS DE
CARÁCTER
OFICIAL

ACTOS NON
OFICIAIS

2,40 €
3,60 €
1,20 €
1,50 €

3,60 €
4,20 €
1,80 €
2,40 €

J) Pistas de tenis:
Sen luz.
Con luz.
Menores 16 anos sen luz.
Menores 16 anos con luz.
K) Piscinas climatizadas:
Entrada adultos.
Abono 5 baños
adultos.
Abono 10 baños
adultos.
Abono 20 baños
adultos.
Abono 5 baños
pensionistas(*).
Entrada nenos
(menores de 16
anos).
Abono 5 baños
(menores de 16
anos).
Abono 10 baños
(menores de 16
anos).

BAÑO LIBRE.

(2)

3,00 €
9,10 €
16,90 €
24,70 €
4,20 €
1,20 €

4,20 €

7,80 €
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Abono 20 baños 13,80 €
(menores de 16
anos).
Bono anual adultos 84,50 €
Bono anual menores 45,30 €
de 16 anos
Cursos natación 21,70 €
adultos 2 días.
Cursos natación 28,90 €
CURSOS DE NATACIÓN TRIMESTRAIS.
adultos 3 días.
Cursos natación 17,50 €
nenos.
Outros cursos ou actividades análogas non recollidas, aplicarase o custo da
actividade.
Colexios do
8,40 €
NATACIÓN PARA COLEXIOS.
municipio.
Resto de colexios. 22,60 €
(*) Só pensionistas con ingresos inferiores ó 1,5 veces o salario mínimo
interprofesional.
L) Piscinas de verán:
Entrada adultos.
Abono 15 baños adultos.
Abono 30 baños adultos.
Abono 15 baños pensionistas (*)
Entrada nenos (menores de 16 anos).
Abono 15 baños nenos (menores 16 anos)
Abono 30 baños nenos (menores 16 anos)
Abono 15 baños familiar.
Abono 30 baños familiar.

2,10 €
21,10 €
42,20 €
10,60 €
0,90 €
10,20 €
20,50 €
28,30 €
56,10 €

(*) Só pensionistas con ingresos inferiores ó 1,5 veces o salario mínimo
interprofesional.
M) Escolas deportivas:
Escola de artes marciais. (*)
Ximnasia mantemento.(*)
Atletismo. (**)

MATRÍCULA
11,50 €
11,50 €
11,50 €
(3)

MENSUALIDADE
21,70 €
20,40 €
14,50 €
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Tenis adultos 2 días.
Outras escolas deportivas:

11,50 €
11,50 €

22,70 €
14,10 €

(*) Segundo o convenio firmado coa Asociación de Ximnasios e Entidades
Deportivas de Lugo (19,60 €).
(**) Convenio coa Universidade.
N) Actividade deportiva para 3ª idade:
O) Pistas atletismo Gregorio Pérez Rivera:
Entrada diaria.
Carné mensual.
Carné anual.

7,60 €
0,60 €
7,60 €
35,10 €

P) Tarifa para actos non deportivos
Excepto para os actos benéficos que estarán exentos do pagamento dos
prezos públicos, a hora do Pavillón municipal dos Deportes será de 156,50 €,
tralo depósito dunha fianza de 601,01 €.
Q) Calquera outro servizo deportivo ou instalación non previsto que se poida
ofertar, ben propiedade do Concello ou conveniada con outros organismos,
imputarase o seu custo.
R) No caso de realización de actividades non recollidas nesta ordenanza,
aplicarase como prezo o custo destas, que será previamente aprobado polo
órgano competente.
Todos estes prezos non inclúen o IVE, que será de aplicación conforme a
normativa vixente.
ARTIGO 5º. NORMAS XERAIS
1. Os usuarios están obrigados a manter en perfecto estado os servizos e
instalacións deportivas e seguir as instruccións do persoal encargado das ditas
instalacións.
2. Non estarán suxeitas a esta taxa aquelas utilizacións da instalación que
correspondan a competicións organizadas por iniciativa do Excmo. Concello ou
patrocinados polo Concello, ou que así se recollan en convenios asinados.

(4)
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ARTIGO 6º. EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
1. Non serán esixibles as cotas para equipos alevíns, infantís, benxamíns,
cadetes e xuvenís, con motivo da promoción do deporte de formación promovido
polo Excmo. Concello de Lugo.
2. En virtude do convenio asinado entre a Universidade de Santiago de
Compostela e este Concello, con data do 28 de xaneiro de 2000, decláranse
exentos do pago do prezo público pola utilización das pistas de atletismo
“Gregorio Pérez Rivera”, todos os membros da comunidade universitaria da
Universidade de Santiago de Compostela que estean en posesión do carné de
usuario ou do carné acreditativo da pertenza a esa universidade.
Así mesmo, esta exención aplicarase a todos os atletas federados,
incluídos os atletas federados pertencentes ó Club Deportivo da Universidade de
Santiago de Compostela con licenza en vigor.
3. As exencións dos parágrafos anteriores non serán de aplicación para as
piscinas municipais, e pistas de tenis con luz.
4. Establécese unha bonificación do 20 por cento nas tarifas das
instalacións deportivas municipais para as familias numerosas que acrediten esta
condición.
ARTIGO 7º. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
Neste suposto estarase ó disposto sobre o particular na Ordenanza fiscal
xeral.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Para o previsto expresamente nesta Ordenanza fiscal estarase ós
preceptos sobre o particular contidos na Ordenanza fiscal xeral e no regulamento
de servizos que poida aprobar o Concello.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza aprobada e modificada respectivamente por acordo
do Concello Pleno do 29 de decembro de 1998 e do 5 de novembro de 2007,
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
(5)
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comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro de 2008. Permanecerá en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.

PUBLICACIÓN ÍNTEGRA:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:
MODIFICACIÓN:

BOP núm. 298 do 30 de decembro de 1998
BOP núm. 293 do 23 de decembro de 1999
BOP núm. 295 do 27 de decembro de 2000
BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2001
BOP núm. 70 do 26 de marzo de 2003
BOP núm. 297 do 29 de decembro de 2003
BOP núm. 297 do 28 de decembro de 2004
BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2005
BOP núm. 298 do 30 de decembro de 2006
BOP núm. 294 do 24 de decembro de 2007

(6)

