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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE CASAS DE
BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E OUTROS SERVIZOS
ANÁLOGOS
ARTIGO 1. FEITO IMPOÑIBLE
Constitúen o feito impoñible da Taxa a prestación dos servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións
deportivas e outros servicios análogos, especificados na tarifa desta taxa.
ARTIGO 2. SUXEITOS PASIVOS
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da
Lei Xeral Tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos ou actividades que se detallan
na tarifa da taxa.
ARTIGO 3. RESPONSABLES.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas ás que se
refiren os artigos 41 y 42 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades mailos síndicos, interventores ou
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43
da Lei Xeral Tributaria.
ARTIGO 4. COTAS TRIBUTARIAS.
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa, de acordo coa Tarifa que contén o cadro seguinte:

CONCEPTOS
Piscinas
– Adultos desde 18 anos
– Nenos e xoves, menores de 18 anos
– Bono Mensual para Adultos desde 18 anos
– Bono Mensual para Nenos e xoves, menores de 18 anos

CONTÍA
EUROS
1,90
1,10
28,00
16,00

Pistas de tenis:
– Adultos desde

18 anos, cada hora
– Nenos e xoves, menores de 18 anos, cada hora

3,80
2,60

Cursos mensuais celebrados polo concello:
– Adultos, de 18 anos en adiante
– Menores de parroquias
– Menores da Vila
– Menores doutros Concellos

37,80
19,00
22,70
37,80

ARTIGO 5. BENEFICIOS FISCAIS.
Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou deriven de tratados ou
acordos internacionais.
ARTIGO 6. DEVENGO.
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude de prestación do servizo ou actividade.
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ARTIGO 7. LIQUIDACION.
— Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que se poida cuantificar no momento de presentala solicitude de prestación, liquidarase nese mesmo momento ou no momento posterior, pero sempre
antes de presta-lo servizo ou de realiza-la actividade.
— Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que non se poida cuantificar no momento
de presenta-la solicitude da 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 abri- lo oportuno expediente sancionador
por infracción tributaria.
ARTIGO 8. INGRESO
O pagamento desta taxa realizarase:
— Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que se poida efectuar antes de presta-lo servizo ou
de levar a cabo a actividade, realizarase o ingreso antes da prestación do servizo ou realización da actividade
na Tesourería municipal ou nas entidades financeiras que se sinalen na liquidación.
— Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que non se poida efectuar con anterioridade á prestación
do servizo ou realización da actividade, farase o ingreso nos prazos e lugares que se sinalen na liquidación.
ARTIGO 9. INFRACCIONS E SANCIONS
En todo o relativo a Infraccións tributarias e ás súas calificacións, así como ás sancións que
correspondan, estarase ó disposto na Lei 58/2003 de 17 de decembro Xeral Tributaria, e restante normativa de
aplicación.
DISPOSICIÓNS FINAIS.
1. No non previsto nesta Ordenanza será de aplicación a Lei 58/2003 Xeral Tributaria e restante normativa de
aplicación.
2. A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas.

