EDICTO

O Concello de Ourense, en pleno extraordinario celebrado o día 20 de Xaneiro de 2015, acordou
aprobar definitivamente a ordenanza reguladora de prezos públicos polo uso e prestación de servizos
nas instalacións deportivas municipais, polo que en cumprimento do artigo 70.2 da lei 7/1985. de 2 de
Abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, procédese a publicación do texto Integro para o seu
público coñecemento, entrando en vigor o día seguinte da súa publicación no BOP de Ourense.
Ourense a 20 de Xaneiro de 2015.
O Presidente do CMD

ORDENANZA DE PREZO PUBLICO POLO USO E PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Artigo 1º.- Fundamento e natureza

O Concello de Ourense. de conformidade co disposto nos artigos 2, 41 a 47 e 127 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais, acordase establecer o Prezo Público pola prestación de servizos e utilización das
Instalacións Deportivas Municipais, que se rexiran pola presente ordenanza.
Artigo 2º.- Feito impoñible

Constitúe o obxecto ou feito impoñible desta ordenanza a utilización das instalacións deportivas
municipais e a prestación dos servizos promovidos polo Consello Municipal de Deportes do Concello
de Ourense nas devanditas instalacións deportivas. A estes efectos tamén gozan da condición de
instalación deportiva municipal, aquelas instalacións e espazos de uso deportivo cedidas, por
calquera título xurídico, ao Concello de Ourense ou Consello Municipal de Deportes para a súa
xestión, explotación ou utilización.

A utilización das instalacións deportivas municipais será libre e permitida a tódolos cidadáns sen
prexuízo de que poidan establecerse, ocasionalmente, restricións en función da capacidade das
instalacións, como consecuencia das actividades e programas deportivos que se determinen polos
órganos xestores do Consello Municipal de Deportes.

Articulo 3º.- Suxeitos pasivos

Son suxeitos pasivos e están obrigados ao pagamento do prezo establecido na presente norma,
tódalas persoas que utilicen as instalacións ou gocen dos servizos.

Artigo 4º.- Remuneración

Os prezos públicos devengaranse cando se inicie a prestación do servizo, ou a utilización das
instalacións deportivas, mediante a solicitude de prestación ou de acceso ás instalacións. As cuantías
de estos prezos públicos recollense nos anexos que se acompañan a esta ordenanza.

Artigo 5º Modalidades de pago:
1.- En efectivo ou con tarxeta de crédito, nas máquinas expendedoras do Pavillón dos Remedios.
2.-Pago domiciliado. Os recibos domiciliados pasaranse á conta proporcionada polo usuario do 1 ao
10 de cada mes.
Os avisos que impliquen unha baixa ou modificación da actividade ou servizo y/ou orden de
domiciliación, deberán ser comunicados mediante impreso normalizado ao efecto, no centro deportivo
municipal onde se formalizou a orde, antes do día 15 do mes anterior a data prevista da realización
do servizo ou actividade.
3.- Mediante ingreso nas contas bancarias do Consello Municipal de Deportes, nese caso deberase
entregar copia do resgardo bancario na administración antes do comezo da actividade.
4.- Outros medios de pago que determine o CMD, dos que, no seu caso, dará coñecemento público.

Artigo 6º.- Normas de xestión

Cando se comece unha nova actividade ou ao comezo da tempada, o primeiro pago deberase
realizar por anticipado en efectivo , con tarxeta de crédito ou transferencia, e presentalo na
administración do CMD, podendo domiciliar os sucesivos recibos se estivese dispoñible esta opción .
Para a inscrición en calquera actividade no seu comezo será obrigatorio estar ao corrente de pago
das cotas anteriores.
Para o suposto de actividades que teñan un carácter continuado, o ingreso das tarifas establecidas,
realizarase no momento de darse de alta e nas sucesivas renovacións, podendo fraccionarse o
pagamento, previo ingreso da cota correspondente á inscrición. Nestes casos, a renuncia á utilización
das instalacións, non outorgará dereito algún de devolución do importe das tarifas aboadas, agás que
a renuncia se presente cunha antelación mínima de 5 días antes á data do inicio da actividade ou
utilización, prazo que se ampliará, no caso de cursos, en 5 días desde o seu comezo.
A non renovación nos prazos previstos implica a baixa automática na actividade, debendo aterse ao
réxime de nova inscrición.
Os prazos dos abonos anuais , semestrais e trimestrais , ou periodos mensuais, terán vigor dende o
día da alta ata o último día do mes do período contratado.
Aos efectos de aplicar a correspondente tarifa, considerase o horario de mañá ata as 14 horas e o
horario de tarde a partir das 14 horas.

Artigo 7º. Exencións

Sobre o prezo público establecido,aplicaranse unicamente as seguintes exencións:

A utilización de instalacións deportivas con ocasión de actividades ou eventos de carácter social,
benéfico, cultural ou deportivo organizados ou promovidos polo Concello de Ourense, non conlevará
o pagamento do prezo público, sempre que exista autorización expresa do Consello Reitor do
Consello Municipal de Deportes. Tamén estarán exentos de pago do prezo público aqueles actos
promovidos ou nos que colabore activamente o Consello Municipal de Deportes.

Artigo 8º Bonificacións e reducións.

Para os aboamentos do Consello Municipal de Deportes, establécense as reducións que a
continuación se detallan nos prezos públicos establecidos no anexo :
1º Do 40% para xubilados e pensionistas que o xustifiquen debidamente.
2. Do 40% para aquelas persoas que acrediten mediante certificado expedido polo INSS ou órgano
competente, unha minusvalía igual ou superior ao 33%.
3º Do 40% para os parados de longa duración (máis de seis meses) debidamente acreditado.
En caso de optar a máis dunha bonificación, o usuario non poderá acumulalas e terá que escoller
unha sola bonificación.
Establécese unha redución no alugueiro de instalacións recollidas no Anexo III, do 50% para equipos
xuvenís, cadetes e infantís e un 75% para equipos alevíns e mais cativeiros, co gallo de favorecer o
fomento do deporte base.

No caso de matriculación simultánea de varios irmáns, menores de idade, en campus ou actividades
puntuais programadas polo Consello Municipal de Deportes, será de aplicación unha bonificación do
50% a partir do segundo irmán, do prezo recollido no anexo III.

Artigo 9º.- Aboamentos para o Consello Municipal de Deportes:
Tipos de aboamentos:
a/ Aboamento básico. Inclúe a utilización con carácter libre de piscinas e zonas comunes excepto
nas reservas de horarios para competicións.
B/ Aboamento con actividades. Inclúe a utilización con carácter individual e libre de sala de
musculación, actividades dirixidas e sauna xunto coas instalacións comprendidas no aboamento
básico.
Categorías:
Adulto. Contémplanse con carácter xeral para todos aqueles maiores de 18 anos.
Familiar. Contémplanse para todos os grupos familiares, teñan a súa orixe no matrimonio ou na
unión estable de dúas persoas que convivan en relación de afectividade análoga á conxugal, e os
seus fillos ata 21 anos ou ata os 24 anos con carné de estudante. Será necesario a presentación
do libro de familia e no suposto de que os fillos sexan só dun dos membros da parella, resolución
xudicial onde conste a custodia.
Xoven: Contémplanse para menores de idade ata 17 anos, inclusive. Computarase a idade no
momento da expedición do aboamento.

Abono de mañás: Para os abonos que se dean de alta na modalidade de horario de mañás
considerados de baixa ocupación (de 7 a 14 horas).
Categorías bonificadas:
Xubilado. Contémplanse para xubilados por idade ou enfermidade e para os seus sobreviventes
que perciban pensión de viuvez. Deberá aportarse a documentación que o acredite.
Familiar Bonificado. Contémplanse para o xubilado, parado de longa duración ou discapacitado
e o seu cónxuxe ou persoa que conviva en relación de afectividade análoga á conxugal e que
dependa economicamente do titular. No xubilado aplicarase aínda que o conxugue no estea
aínda en situación de xubilado.
Discapacitado. Contémplanse para diminuídos con máis do 33% acreditado documentalmente.
Parados de longa duración. Contémplase para persoas inscritas no Servicio Público de Empleo
Estatal ou organismo autonómico , con unha antigüidade mínima de 6 meses no momento de
expedir o aboamento.
Os abonos teñen carácter persoal e non poderán cederse a un terceiro,

Artigo 10º.- Normas complementarias

As tarifas establecidas correspóndense con cada un dos servizos ou utilizacións que nas mesmas se
contemplan e o ingreso prezo establecido faculta ao usuario ao disfrute das instalacións
complementarias, como duchas, vestiarios etc., se ben, con carácter xeral, cada unha das
actividades, servizos ou usos que se presten ou autoricen e que se relacionan no antecedente das
tarifas, é independente en sí mesma, e o gozo simultáneo de dous ou máis, dará lugar á exacción das
tarifas correspondentes a cada unha delas.

O persoal encargado, poderá esixir ao usuario a exhibición dos documentos que acrediten o ingreso
dos prezos públicos establecidos para disfrute do espazo no que se atopa o usuario, mentres o
interesado permaneza no interior do recinto e, en todo caso, antes de permitir o acceso ás
instalacións.

Para o acceso ao circuíto de hidroterapia sen tutela poderán acceder os aboados a partir de 15 anos
de idade, debendo acreditar a mesma en caso de ser requirida. Entre 6 e 15 anos deberán utilizalo
con tutela e previa declaración responsable do pai/nai, titor/a ou responsable do grupo.

O uso de determinadas instalacións pode esixir a prestación dunha fianza ou depósito, en cantidade
non superior a 3.000 € que en ningún caso terá a natureza de prezo público e será reintegrado ao
usuario ao finalizar a utilización.

Así mesmo, a celebración de actos, eventos ou espectáculos públicos non regulados na presente
ordenanza, nas instalacións deportivas municipais, requirirá a autorización expresa do Consello

Municipal de Deportes, que determinará as condicións de uso e tempo de utilización, así como a
fixación do prezo que corresponda aboar polo solicitante atendendo ás circunstancias concorrentes e
tomando como referencia as tarifas establecidas.

O Consello Municipal de Deportes poderá concertar para o desenvolvemento de programas
deportivos, convenios ou concertos con Clubs, Asociacións, Federacións, Entidades ou Organismos
que promocionen o deporte, coas contraprestacións que se especifiquen nos devanditos convenios
ou concertos, podendo contemplarse unha redución do prezo establecido do 80% en beneficio da
promoción e fomento do deporte e para os efectos de que poidan beneficiarse dunha maior
operatividade no seu funcionamento.

Tamén se poderán establecer, para o desenvolvemento de programas deportivos xestionados polo
Consello Municipal de Deportes, convenios e concertos con Clubs, Federacións, Empresas deportivas
ou persoas xurídicas e físicas, coas contraprestacións que se especifiquen nos devanditos convenios
ou concertos, podendo prorrogarse polas partes contratantes na revisión periódica que se acorde.

Artigo 11º. Infraccións e sancións

Constitúen infraccións:

a)A produción de deterioros ou danos nas instalacións deportivas ou de recreo.
b)A alteración da orde no interior do recinto.
c)A utilización de instalacións deportivas ou de recreo para fins distintos aos previstos na súa
autorización.

d)O incumprimento das normas de uso das instalacións, así como das instrucións ditadas polo
persoal destas.

e)Calquera outro incumprimento das obrigas contraídas ao obter a autorización.
Para a gradación das infraccións reguladas no apartado anterior estarase á clasificación contida
na Lei 7/1985, de 2 de abril, na súa redacción dada pola Lei 57/2003, de 16 de decembro,
dependendo da intencionalidade ou neglixencia do infractor e da gravidade da infracción
cometida. As devanditas infraccións levarán aparelladas multas en contía cuxos límites fixa o
artigo 141 da mencionada lei.

A infracción regulada no apartado a) do presente artigo dará lugar á obriga de reintegro do custo
total da reparación ou reconstrución, ademais da multa correspondente, así como a
imposibilidade de utilizar calquera instalación deportiva municipal durante un ano a partir da
comisión da infracción.

Se os danos fosen irreparables, a indemnización á que se refire o parágrafo anterior consistirá
nunha suma de diñeiro igual ao valor dos bens destruídos ou ao importe do deterioro dos
danados de forma irreparable.

Artigo 11º.- Disposición derradeira

A presente Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e
comezará a aplicarse a partir do 1 de xaneiro do 2015, permanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derrogación expresa.
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anexo 1-ABOAMENTOS
ABOAMENTOS
BÁSICOS

importe euros

Familiar

Xoven

Familiar Bonificado:
XubiladoXubilado/Parados
DiscapacitadoL.D./Discapacitados Parado LD

18 €

30 €

9€

11 €

18 €

Trimestre

38 €

62 €

19 €

23 €

37 €

Semestral

65 €

107 €

32 €

39 €

64 €

Anual

108 €

178 €

54 €

65 €

107 €

anual mañas

81 €

134 €

41 €

49 €

94 €

semestral mañás

49 €

80 €

24 €

29 €

56 €

TARIFA 2015

Adulto

Diario

3€

Mensual

ABOAMENTOS
ACTIVIDADES

CON

importe euros

Familiar

Familiar Bonificado:
Xoven
Xubilado(Maior de 15 Xubilado/Parados
Discapacitadoanos)
L.D./Discapacitados Parado LD

35 €

65 €

27 €

14 €

39 €

Trimestre

84 €

156 €

65 €

50 €

94 €

Semestral

147 €

273 €

113 €

88 €

164 €

Anual

252 €

468 €

194 €

151 €

281 €

anual mañas

189 €

351 €

146 €

113 €

246 €

semestral mañás

110 €

205 €

85 €

66 €

143 €

TARIFA 2015

Adulto

Diario

5€

Mensual
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Anexo II / cursos e actividades para abonados. Precios mensuais.
CURSIÑOS NATACIÓN PARA ABOADOS
TARIFA 2015

Mes

Adultos (5 días semanales)

35 €

Nenos, Nivel I, Intensivo (4 días semanales)

27 €

Nenos, Nivel I, Dias Alternos( 2 días semanales)

15 €

Nenos , Nivel II, (2 días semanales)

10 €

Aquatera, adultos

35 €

Aquatera , nenos

15 €

Recreaqua, (nenos de 3 anos) (1 día)

7€

ACTIVIDADES PARA ABOADOS

MES

Musculación
,
actividades
programadas:
Aeróbic, 18,00 €
mantemento,
step,
aquaxim,
Xinaqua, Aquafit, GAP, Pilates,
latinos, etc.)

ACTIVIDADES
PARA
(USUARIO/HORA)

ABOADOS

Pista Pádel

1,00 €

Circuito
Hidroterapia,
saunas,
2,00 €
musculación e actividades programadas
Bonos circuito e saunas (5)

8,00 €

Circuito Hidroterapia (Grupo 12)

20,00 €
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Anexo III -Aluguer de instalacións e servizos varios.
ALUGUEIRO INSTALACIÓNS
Partido / Competición

Adestramento (h)

Cancha Central

37,00 €

23,00 €

Anexo Remedios

37,00 €

23,00 €

1/3 Anexo Remedios

16,00 €

10,00 €

Resto Polideportivos

31,00 €

18,00 €

Campos F11 sintéticos

56,00 €

29,00 €

TARIFA 2015

Módulo

Partido + luz

Adestramento
luz (h)

+

Rúa Piscina/h

73,00 €

12,00 €

P50

20,00 €
8,00 €

8,00 €

Ximnasio

31,00 €

18,00 €

Sala musculación/h

Medio día

429,00 €

214,00 €

449,00 €

225,00 €

37,00 €

31,00 €

Pista pádel

Día

1715,00 €

P25

Campos F7 e sábrego

Eventos/día

11,00 €

11,00 €

36,00 €

18,00 €

29,00 €
28,00 €

Circuíto de Hidroterapia (Grupo 12)
NON ABONADOS

15,00 €
50,00 €

VARIOS

COLEXIOS E ASOCIACIÓNS
TARIFA 2015

Autocar

Alumno/mes

12,00 €

Sen autocar

Sen autocar
e profesor

RENOVACION CARNET POR PERDIDA OU DETERIORO
PULSERAS

4€

9,00 €

6,00 €

INSCRIPCION EVENTOS

7€

CURSOS, CAMPUS E ACTIVIDADES PUNTUAIS

30 €

