ORDENANZA N.º 14

ORDENANZA NÚM. 14
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DO PAZO DE
MARIÑÁN

(BOP número 116, do 20 de xuño de 2019)

Artigo 1.- Concepto
De acordo co disposto no artigo 148 en relación co artigo 41, ambos os dous do
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, esta deputación establece o prezo público polos
servizos de aloxamento, comedor e cesión do uso de locais para a celebración de
asembleas, seminarios, etc., no Pazo de Mariñán, que se rexerá polo que se dispón
nesta ordenanza.
Poderán ser usuarios do Pazo de Mariñán as entidades ou persoas cuxas
actividades que se han desenvolver no centro, sexan de interese provincial ou de
relevancia nos ámbitos da educación, a cultura, o deporte, a filantropía, a
promoción social e turística así como a actividade promovida por esta
administración.
Artigo 2.- Obrigados ao pago
Estarán obrigadas ao pago dos prezos públicos fixados nesta ordenanza as
persoas físicas ou xurídicas, así como as herdanzas xacentes, comunidades de
bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha
unidade económica ou un patrimonio separado susceptibles de imposición, que
soliciten os servizos de aloxamento, comedor e cesión de locais para a celebración
de asembleas, seminarios, etc., no Pazo de Mariñán, que depende desta
deputación, ou as que resulten beneficiadas polo dito servizo.
Artigo 3. Non obrigados ao pago
Non están suxeitos ao pago destes prezos públicos pola utilización das instalacións
os seguintes casos:
1. A celebración de actos institucionais que, ben de oficio ou a proposta doutras
administracións públicas, fundacións, asociacións, empresas ou entidades, organice
ou presida a Deputación da Coruña.
2. A celebración de actos promovidos polas institucións ou entidades nos que a
Deputación da Coruña actúe como anfitrión, sempre que a súa participación
institucional leve aparellada a achega de instalacións.
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3. Así mesmo, considérase non suxeita a estes prezos públicos a utilización das
instalacións mediante actividades desenvolvidas polo Estado, a Xunta de Galicia, as
entidades que integran a Administración local da provincia da Coruña, os
Organismos autónomos que dependan dos anteriores e outros entes vinculados ou
dependentes das citadas entidades locais e as entidades sen ánimo de lucro, que
non leven aparellada unha utilidade económica para o seu titular, ou aínda existindo
esta utilidade, as actividades solicitadas supoñan condicións ou contraprestacións
para os intereses xerais da provincia que anulen ou fagan irrelevante o prezo
público.
Cando se trate dunha entidade sen ánimo de lucro deberá estar declarada de
interese xeral e de carácter social, o que deberá acreditarse documentalmente. E a
actividade que se ha desenvolver non xerará ingresos e no caso de que os xere,
estes teñan como destino un proxecto de carácter solidario ou de cooperación.
Artigo 4.- Contía
O prezo público será o fixado nas tarifas que a continuación se detallan, sen
prexuízo da repercusión legal que, no seu caso, deba realizarse polos impostos
indirectos que graven a prestación do servizo ou acto suxeito.
1. Tarifa primeira.- Aloxamento:
a) Habitación dobre con almorzo, por persoa e día: 41,45 €
b) Habitación dobre uso individual con almorzo ao día: 57,00 €
2. Tarifa segunda.- Manutención:
a) Alimentación completa con aloxamento, por persoa e día: 38 €
b) Alimentación completa sen aloxamento, por persoa e día: 41,45 €
2.1. Servizos soltos:
a) Cada almorzo: 3,45 €
b) Cada xantar: 20,75 €
c) Cada cea: 20,75 €
d) Cada café: 1,55 €
2.2. Manutención en festivo, sábado ou domingo (grupo de 30 persoas ou máis):
a) Alimentación completa con aloxamento, por persoa e día: 46,40 €
b) Alimentación completa sen aloxamento, por persoa e día: 50,70 €
2.3. Servizos soltos en festivo, sábado ou domingo (grupo de 30 persoas ou
máis):
a) Cada almorzo: 4,25€
b) Cada xantar: 25,35 €
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c) Cada cea: 25,35 €
3. Tarifa terceira.- Cesión de locais e instalacións:
A cesión temporal do uso de salas de conferencias, reunións e demais
dependencias cuxa utilización se autorice para actos, asembleas, cursos, etc.
PREZO POR DÍA E LOCAL

SALÓN - AULA

CON

SEN

ALOXAMENTO ALOXAMENTO

Salón de actos capacidade ata 140 persoas

258,85 €

414,15 €

Salón de conferencias capacidade ata 103 persoas

207,10 €

258,85 €

Salón Bodega capacidade ata 35 persoas

162,25 €

207,10 €

Aula 3 capacidade ata 30 persoas

155,30 €

162,25 €

Aula 2 capacidade ata 20 persoas

124,25 €

155,30 €

Sala Martínez Barbeito capacidade ata 15 persoas

93,20 €

124,25 €

Tarifa Cuarta.- Servizos extras:
a) Alimentación a base de menú especial solicitado polos interesados, conforme o
orzamento ofertado polo responsable administrativo do Pazo de Mariñán, co visto e
prace da Sección de Relacións Públicas e Protocolo, aprobado pola resolución da
presidencia e aceptado polo obrigado ao pago.
b) Servizos de bar ou cafetería, se os houbese, ao prezo que para os efectos
aprobe a Xunta de Goberno.
c) Nos supostos en que a actividade ou servizo que se ha desenvolver no Pazo de
Mariñán, previa autorización, non se atope tarifada na presente ordenanza,
delegase na Xunta de Goberno, conforme ao artigo 32 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
o establecemento da tarifa a proposta do Servizo Técnico correspondente co
informe da Intervención Xeral.
Artigo 5.- Obriga do pago
A obriga de pagar nace desde que se inicia a prestación do servizo ou actividade.
Artigo 6.- Normas de xestión:
a) Os interesados, deberán formular a solicitude, conforme ao modelo oficial
aprobado.
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b) A solicitude, deberá ser presentada a través do rexistro electrónico da
Deputación provincial, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera
dos suxeitos aos que se refire o artigo 16.4 da Lei de procedemento administrativo
común e será tramitada e informada pola Sección de Relacións Públicas e
Protocolo.
c) Con carácter previo á resolución da solicitude, poderanse demandar cantos
documentos, informes ou aclaracións complementarias sexan precisos para
resolver.
d) Á vista dos documentos e informes que consten no expediente, o Ilmo. Sr.
Presidente da Deputación resolverá o que proceda, determinándose a suxeición ou
non ao prezo público, e no seu caso, o prezo do menú especial.
e) Os solicitantes deberán estar ao corrente do pago das débedas contraídas con
esta Deputación provincial.
f) Por causa xustificada de forza maior, a deputación poderá revogar a autorización
concedida, no caso de precisar a utilización das dependencias. Tal resolución será
motivada e notificada ao interesado cun mes de antelación, polo menos.
g) A Sección de Relacións Públicas comunicará ao responsable administrativo do
Pazo de Mariñán e á Sección I, do Servizo de Xestión Tributaria, a resolución pola
que se autoriza a utilización do Pazo de Mariñán, indicando expresamente nesta a
actividade autorizada, a data, o nome ou razón social e o NIF da persoa física ou
xurídica que solicita a utilización do Pazo de Mariñán, e se a entidade autorizada
está obrigada ao pago, e no seu caso, o prezo do menú especial.
h) Finalizada a actividade ou servizo, o responsable administrativo do Pazo de
Mariñán comunicará nos catro días seguintes, á Sección I, do Servizo de Xestión
Tributaria, os datos necesarios para a práctica da oportuna liquidación.
i) A Sección I, do Servizo de Xestión Tributaria, realizará a correspondente
liquidación e a notificación desta ao interesado.
Artigo 7.- Remisión á Ordenanza fiscal xeral
En todo o non especialmente previsto nesta ordenanza estarase ao disposto na
Ordenanza fiscal xeral.
Disposición final:
Tras a súa aprobación definitiva polo Pleno da Corporación, a presente ordenanza
será publicada no Boletín Oficial da Provincia e, conforme co disposto no artigo 70.2
en relación co 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, de bases de réxime local, entrará en
vigor unha vez transcorrido o prazo establecido no artigo 65.2 desta lei.
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Dilixencia.- A precedente ordenanza foi aprobada polo Pleno da Excma.
Deputación provincial da Coruña o 29 de marzo de 2019.
 Por acordo plenario celebrado o día 29 de marzo de 2019 (BOP núm. 116 con
data do 20 de xuño de 2019) aprobouse a modificación da Ordenanza Nº 14:
modificación e redacción íntegra. Esta modificación entra en vigor o 15 de xullo de
2019.
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