
CONCELLO DE REDONDELA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE CASAS DE
BAÑOS,  DUCHAS,  PISCINAS,  INSTALACIÓNS  DEPORTIVAS  E  OUTROS
SERVIZOS ANÁLOGOS. 

Artigo 1.- Natureza e fundamento. 

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución,  polo
artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e os artigos
20 e 58 da Lei 39/88, do 28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos
15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, acorda a imposición e ordenación da taxa
por servizos de casas de baños, duchas, piscinas,  instalacións deportivas e outros
servizos análogos. 

Artigo 2.- Feito impoñibel. 

Constitúen o feito impoñibel  da taxa a prestación dos servizos de casa de baños,
duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servizos análogos, especificados na
tarifa desta taxa. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos. 

Serán suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou
afectadas polos servizos ou actividades que se detallan na tarifa desta taxa. 

Artigo 4.- Responsabeis. 

Serán responsabeis solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas
físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria. 

Serán responsabeis  subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral,
nos supostos e co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria. 

Artigo 5.- Cota tributaria. 

A cota desta taxa será a que figura no anexo desta ordenanza. 

Artigo 6.- Beneficios fiscais. 

Só se admitirán os beneficios que veñan estabelecidos nas normas con rango de lei
ou deriven de tratados ou acordos internacionais. 

Artigo 7.- Devengo. 

Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuir  cando se presente a solicitude de
prestación do servizo ou actividade. 
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Artigo 8.- Liquidación. 

Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que se poida cuantificar
no  momento  de  presentar  a  solicitude  de  prestación,  liquidarase  nese  mesmo
momento ou no momento posterior,  pero sempre antes de prestar o servizo ou de
realizar a actividade. 

Cando  se  trate  de  servizos  ou  actividades  cunha  liquidación  que  non  se  poida
cuantificar  no  momento  de  presentar  a  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 ingresos nos
prazos previsto no Regulamento xeral de recadación para a liquidación de contraído
previo,  sen  prexuízo  de  abrir  o  oportuno  expediente  sancionador  por  infracción
tributaria. 

Artigo 9.- Ingreso. 

O pagamento desta taxa realizarase: 

Cando se trate de liquidacións cunha cuantificación que se poida efectuar antes de
prestar  o servizo  ou de levar  a  cabo a  actividade,  realizarase  o  ingreso antes  da
prestación do servizo ou realización da actividade na Tesouraría municipal  ou nas
entidades financieiras 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 10.- Infraccións e sancións. 

Nesta  materia  estarase  ao  disposto  na  Lei  xeral  tributaria  e  normativa  de
desenvolvemento. 

Disposición adicional única 

Cando existan os convenios de colaboración aos que fai referencia o artigo 27.2 da Lei
39/88, do 28 de decembro, os procedementos de liquidación e recadación regulados
nos artigos 8 e 9 desta ordenanza cederán ante a regulación prevista nos convenios. 

Disposición final 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no
BOP, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresas. 
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Anexo I. Tarifa

1.—Cotas de inscripción: Prezos sen IVE

Matrícula socio-aboado 13,94

Excedencia 6,98

2.—Socio-aboado: So piscina Piscina + sala
fitness

Individual adulto 18,61 25,58

Individual menor de idade 15,12 20,94

Individual xubilados con informe de Servizos Sociais 9,31 12,80

Individual xubilados sen informe de Servizos Sociais 15,12 20,94

Familiar de 2 integrantes 23,27 30,23

Familiar de 3 e seguintes 25,58 32,57

Familiar de 2 xubilados con informe 11,64 15,12

Familiar de 2 xubilados sen informe 18,61 24,43

3.—Entradas uso libre:

Sesión baño libre adulto(45 ) 2,91

Sesión baño libre menor de idade e xubilados (45 ) 2,33

Sesión baño libre + sala fitness (sen límite de tempo) 3,49

4.—Aluguer de instalacións:

Uso canle piscina Clube Nautico Redondela + 
Waterpolo (45)

3,49

Uso canle piscina outros clubes (45 ) 13,94

Uso da piscina para competicións (½ día) 174,46

Aboados
Prezo/mes

Non aboados
Prezo/mes

5.—Actividades acuáticas:

a) Adultos:

1 día/sem 4,66 11,64
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2 días/sem 9,31 23,27

3 días/sem 13,94 29,08

b) Infantil:

1 día/sem 4,66 8,71

2 días/sem 9,31 15,70

3 días/sem 13,94 25,58

c) Bebés:

1 día/sem 4,66 11,64

2 días/sem 9,31 23,27

d) Recupera:

2 días/sem 9,31 26,76

3 días/sem 13,94 32,57

e) Aquagym:

1 día/sem 4,66 13,94

2 días/sem 9,31 18,60

3 días/sem 13,94 29,67

6.—Cursos sala fitness: Aboados Non aboados

Cursos sala fitness/ 1 día semana 4,66 11,64

Cursos especiais/ 1 día semana 6,98 17,45

7.—Entrenamentos personalizados: Prezo/mes

Fitness (so para aboados) 10,47

Natación (so para aboados) 10,47

Combinado: fitness + natación (So para aboados) 13,94

8.—Servizo saúde: Aboados Non aboados

Tratamento fisioterapia e derivados/ sesión 17,45 17,45

Servizos médicos 34,90 34,90
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9.—Outros:

Seguro médico accidentes (voluntario) 25,58

Substitución tarxeta socio 2,33

Devolución de recibos bancarios 1,75

Aboados Non aboados

Sesión solarium: 3,37 4,18

Bono 10 sesións solarium 31,39 37,21

Nestes prezos aplicarase o IVE legalmente correspondente no seu momento.

Contra a aprobación definitiva desta Ordenanza únicamente poderá interporse recurso
contencioso-administrativo  ante  a  Sala  do  Contencioso-Administrativo  do  Tribunal
Superior  de  Xustiza  de  Galicia  no  prazo  de  dous  meses  dende  a  publicación  da
Ordenanza no Boletín Oficial da Provincia.

Publicacións Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra:

• BOP número 249 do 30/12/1998

• BOP número 73 do 13/04/2000

• BOP número 207 do 26/10/2012

• BOP número 166 do 30/08/2013

• BOP número 233 do 4/12/2013

• BOP número 31 do 13/02/2018
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