ORDENANZA N.º 13

ORDENANZA NÚM. 13

REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DA PISTA
POLIDEPORTIVA
(BOP número 296, do 28 de decembro de 1998)
(BOP número 285, do 14 de decembro de 2000)
(BOP número 283, do 12 de decembro de 2001)
(BOP número 67, do 23 de marzo de 2004)
(BOP número 288, do 16 de decembro de 2004)
(BOP número 285, do 15 de decembro de 2005)
(BOP número 286, do 15 de decembro de 2006)
(BOP número 286, do 13 de decembro de 2007)
(BOP número 290, do 18 de decembro de 2008)
(BOP número 236, do 14 de decembro de 2011)
(BOP número 237, do 13 de decembro de 2012)
(BOP número 238 do 16 de decembro de 2013)
Artigo 1.- Concepto.
De acordo co disposto no art. 148 en relación co art. 41, ambos os dous do Texto
refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo R.D.L. 2/2004 do 5
de marzo, esta Deputación estabelece o prezo público por utilización da pista
polideportiva do Pavillón de Deportes do Colexio Calvo Sotelo, que se rexerá polo
que dispón esta ordenanza.
Artigo 2.- Obrigados ó pagamento.
Estarán obrigados ó pagamento as persoas físicas e xurídicas (entidades, clubs,
federacións, etc.) que soliciten a utilización da pista polideportiva do pavillón
polideportivo do colexio Calvo Sotelo, que depende desta deputación.
Artigo 3.- Non obrigados ó pagamento.
Estarán exceptuadas do pagamento as utilizacións da pista con motivo de
competicións organizadas a iniciativa desta Excma. Deputación provincial ou
patrocinadas por esta. O patrocinio será sempre obxecto de acordo previo do Pleno
da Excma. Deputación ou de Resolución do Ilmo. Sr. Presidente desta.
Artigo 4.- Contía.
1.- O importe do prezo público fixado nesta ordenanza cubrirá, como mínimo, o
custo do servicio prestado, podendo fixarse un prezo público por debaixo do custo,
cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o
aconsellen.
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O prezo público será o fixado nas tarifas que se recollen no apartado seguinte.
2.- A TARIFA do prezo público será:
- Pola utilización da pista polideportiva e de todos os servizos
complementarios de que dispoña (duchas, vestiarios, etc.).Por cada hora ou
fracción de hora superior a 30 minutos, 29,60 €.
3.- En todo caso, non poderán os interesados solicitar un período de tempo inferior
a media hora.
4.- Por razóns sociais, benéfico, culturais ou de interese público que así o
aconsellen, esta deputación poderá fixar prezos públicos por debaixo do custo do
servicio, fixándose a dita rebaixa nun 50 ou 75 % da tarifa fixada no apartado 2.
5.- Estas tarifas enténdense sen prexuízo da repercusión legal que, no seu caso,
deba realizarse polos impostos indirectos que graven a prestación do servicio ou
acto suxeito.
Artigo 5.- Obrigas de pagamento e depósito previo.
1.- A obriga de pagar nace desde o momento en que se inicie a prestación do
servicio, se ben esta deputación poderá esixir o depósito previo do prezo público.
2.- O pagamento do dito prezo público efectuarase no momento da utilización da
pista, e producirase o ingreso na xerencia da pista.
Artigo 6.- Normas de xestión.
1.- As persoas, clubs, federacións, entidades, etc. que queiran utilizar a pista
polideportiva, deberán solicitalo por escrito, dirixido ó presidente expresando os días
e horas que desexen utilizala e presentarán a dita solicitude na xerencia da pista.
2.- Se se solicita a rebaixa nun 50 ou 75% do prezo público por razóns de interese
público, o xerente remitirá a dita solicitude á sección de Cultura, para que informe
se procede ou non a dita rebaixa.
3.- O pago da tarifa efectuarase na Xerencia da pista, que será a encargada de
ingresar mensualmente as ditas cantidades na Tesourería Provincial, enviando
relación das cantidades ingresadas á Intervención Provincial.
Artigo 7.- Remisión á Ordenanza Fiscal Xeral.
En todo o non especialmente previsto nesta ordenanza, estarase ó disposto na
Ordenanza Fiscal Xeral.
Disposición final.- A presente ordenanza fiscal derroga a aprobada polo Pleno con
data do 29 de outubro de 1993, así como a modificación aprobada mediante acordo
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plenario con data do 30 de setembro de 1994. Entrará en vigor o 1 de xaneiro de
1996, permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación ou derrogación
expresa.
Dilixencia.- A presente ordenanza fiscal aprobouse no Pleno da Excma.
Deputación Provincial da Coruña o día 10 de outubro de 1995, e foi modificada polo
Pleno con data do 23 de decembro de 1998.

 Por acordo plenario celebrado o día 27 de outubro de 2000 (BOP núm. 285 con
data do 14 de decembro de 2000) modificouse o art 4.2. Esta modificación entra en
vigor o 1 de xaneiro de 2001.
 Por acordo plenario celebrado o día 26 de outubro de 2001 (BOP núm. 283 con
data do 12 de decembro de 2001) modificouse o art. 4.2 . Esta modificación entra
en vigor o 1 de xaneiro de 2002.
 Por acordo plenario celebrado o día 30 de xaneiro de 2004 (BOP núm 67 con
data do 23 de marzo de 2004) foi modificado o artigo 4.2. Esta modificación entra
en vigor o 1 de abril de 2004.
 Por acordo plenario celebrado o día 28 de outubro de 2004 (BOP núm. 288 con
data do 16 de decembro de 2004) foron modificados os artigos 1 e 4.2. Estas
modificacións entran en vigor o 1 de xaneiro de 2005.
 Por acordo plenario celebrado o día 27 de outubro de 2005 (BOP núm. 285 con
data do 15 de decembro de 2005) modificouse o art. 4.2 . Esta modificación entra
en vigor o 1 de xaneiro de 2006.
 Por acordo plenario celebrado o día 26 de outubro de 2006 (BOP núm. 286 con
data do 15 de decembro de 2006) foi modificado o artigo 4.2 . Esta modificación
entra en vigor o 1 de xaneiro de 2007.
 Por acordo plenario celebrado o día 26 de outubro de 2007 (BOP núm. 286 con
data do 13 de decembro de 2007) foi modificado o artigo 4.2. Esta modificación
entra en vigor o 1 de xaneiro de 2008.
 Por acordo plenario celebrado o día 31 de outubro de 2008 (BOP núm. 290 con
data do 18 de decembro de 2008) foi modificado o artigo 4.2. Esta modificación
entra en vigor o 1 de xaneiro de 2009.
 Por acordo plenario celebrado o día 28 de outubro de 2011 (BOP núm. 236 con
data do 14 de decembro de 2011) foi modificado o artigo 4.2. Esta modificación
entra en vigor o 1 de xaneiro de 2012.
 Por acordo plenario celebrado o día 26 de outubro de 2012 (BOP núm. 237 con
data do 13 de decembro de 2012) foron modificados os artigos 4.2. e 6.3. Estas
modificacións entran en vigor o 1 de xaneiro de 2013.
 Por acordo plenario celebrado o día 25 de outubro de 2013 (BOP núm. 238 con
data do 16 de decembro de 2013) foi modificado o artigo 4.2. Esta modificación
entra en vigor o 1 de xaneiro de 2014.
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