FACENDA LOCAL
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Refª: 09PUBLICACIÓN-DEFINITIVA-pp (2).doc
Asunto: APROBACIÓN DEFINITIVA PREZOS PÚBLICOS

O Pleno deste Concello, en sesión extraordinaria celebrada o 23 de
decembro de 2008, resolveu as reclamacións plantexadas no período de
exposición pública comprendido entre o 8 de novembro e o 15 de decembro de
2008, ambos inclusive, e aprobou definitivamente a modificación e actualización
das Ordenanzas reguladoras dos prezos públicos e a derrogación do Prezo
público núm. 405 pola participación no programa “Aprende xogando”.
O dito acordo foi exposto mediante anuncio publicado no diario “LA
VOZ DE GALICIA” con data do 5 de novembro de 2008, no Boletín Oficial da
Provincia número 257 con data do 7 de novembro de 2008 e no Taboleiro de
Anuncios da Entidade durante todo o período de exposición pública indicado,
presentándose as reclamacións ás que se fai referencia na certificación expedida
polo Secretario Xeral do Pleno deste Concello con data do 16 de decembro de
2008, polo que, de conformidade co establecido no artigo 49.c) da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases de réxime local, modificado pola Lei 11/1999,
do 21 de abril, procedeuse á resolución das reclamacións e á aprobación da
redacción definitiva da modificación e actualización das Ordenanzas reguladoras
dos prezos públicos e a derrogación do Prezo público núm. 405 pola
participación no programa “Aprende xogando”, publicándose a continuación o
mencionado acordo:
“PRIMEIRO.- ESTIMAR a reclamación presentada por D. Xosé Lois Devesa
Novo, responsable local do Bloque Nacionalista Galego (BNG) en Lugo, con
base nas argumentacións recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que
se dan por reproducidas para os efectos da súa motivación, engadíndose un novo
punto 3 no artigo 5º da Ordenanza núm. 403 reguladora dos prezos públicos pola
prestación de servizos nas instalacións culturais, coa seguinte redacción:
“3. Os museos ós que se refire o epígrafe 4 do artigo 3º poderán visitarse
gratuitamente:
a) O primeiro sábado de cada mes.
b) O día 17 de maio, Día das Letras Galegas.
c) O día 18 de maio, Día Internacional dos Museos.
d) O día 25 de xullo, Santiago Apóstolo, Día Nacional de Galicia.”
SEGUNDO.- DESESTIMAR a reclamación formulada por D.ª Cristina
Ares Castro-Conde, en representación do Grupo Municipal Popular do Concello
de Lugo, contra a ordenanza número 403, con base nas argumentacións
recollidas no informe do Servizo de Facenda Local, que se dan por reproducidas
para os efectos da súa motivación.
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TERCEIRO.- ESTIMAR a alegación formulada por Dª. Sonia Méndez
García, Tenenta de Alcalde-Delegada da Área de Economía e Emprego,
referente á ordenanza número 403, procedéndose a modificar a redacción do
epígrafe 4 do artigo 3º da ordenanza núm. 403 reguladora dos prezos públicos
pola prestación de servizos nas instalacións culturais, de tal xeito que onde dí
“xubilado” debe dicir “pensionista”.
CUARTO.- APROBAR DEFINITIVAMENTE a modificación e
actualización das Ordenanzas reguladoras dos prezos públicos e a derrogación do
Prezo público núm. 405 pola participación no programa “Aprende xogando”,
quedando os preceptos modificados e actualizados coa mesma redacción que a
aprobada inicialmente por acordo plenario de data do 3 de novembro de 2008 e
que se contén nas páxinas 27 a 39 do devandito expediente, así como coas
modificacións referidas no puntos primeiro e terceiro do presente acordo.
CUARTO.- Proceder á publicación íntegra do texto da modificación e
actualización das Ordenanzas reguladoras dos prezos públicos e a derrogación do
Prezo público núm. 405 pola participación no programa “Aprende xogando”,
mediante anuncio que se inserirá no Boletín Oficial da Provincia.
Notifíqueselles individualmente a cada un dos reclamantes”.
Redáctase a seguir o texto íntegro das modificacións e das novas
ordenanzas fiscais aprobado definitivamente na sesión plenaria extraordinaria
antes referida:
“ORDENANZA NÚMERO 400
PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E DE RECREO MUNICIPAL.
Modifícase o artigo 4º, que queda redactado nos seguintes termos:
“ARTIGO 4º. COTAS
As tarifas serán as seguintes:

A) Pavillón municipal:
B) Polideportivo O Pombal:

ACTOS DE
CARÁCTER
OFICIAL
5,20 €
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Pista grande:
Pista pequena:
C) Polideportivo de Frigsa:
Pavillón de baloncesto:
D) Polideportivo Piringalla:
E) Campo de fútbol Gándaras:
F) Campo de fútbol A Cheda:
G) Campo de fútbol de Nadela:
H)*Campo de fútbol
Mundial-82 do Ceao:
I) Campo de fútbol O Polvorín:

3,70 €
2,50 €

6,80 €
4,90 €

3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €
3,70 €

6,80 €
6,80 €
8,60 €
8,60 €
8,60 €

3,70 €
3,70 €

8,60 €
8,60 €

* Estarán exentos deste prezo público os clubs inscritos na Federación
Galega de Fútbol, de conformidade co convenio subscrito entre o Concello e a
devandita Federación o 31 de maio de 1999.

J) Pistas de tenis:
Sen luz:
Con luz:
Menores 16 anos sen luz:
Menores 16 anos con luz:

ACTOS DE
CARÁCTER
OFICIAL

ACTOS
NON
OFICIAIS

2,50 €
3,70 €
1,20 €
1,50 €

3,70 €
4,30 €
1,80 €
2,50 €

K) Piscinas climatizadas:
BAÑO LIBRE:
Entrada adultos: 3,10 €
Abono 5 baños adultos: 9,30 €
Abono 10 baños adultos: 17,30 €
Abono 20 baños adultos: 25,30 €
Abono 5 baños pensionistas(*): 4,30 €
Entrada nenos (menores de 16 anos): 1,20 €
Abono 5 baños (menores de 16 anos): 4,30 €
Abono 10 baños (menores de 16 anos): 8,00 €
Abono 20 baños (menores de 16 anos): 14,20 €
Bono anual adultos: 86,40 €
Bono anual menores de 16 anos: 47,50 €
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CURSOS DE NATACIÓN TRIMESTRAIS:
Cursos natación adultos 2 días: 22,20 €
Cursos natación adultos 3 días: 29,60 €
Cursos natación nenos: 17,90 €
Outros cursos ou actividades análogas non recollidas, aplicarase o custo
da actividade.
NATACIÓN PARA COLEXIOS:
Colexios do municipio: 8,60 €
Resto de colexios: 23,70 €
(*) Só pensionistas con ingresos inferiores ó 1,5 veces o salario mínimo
interprofesional.
L) Piscinas de verán:
Entrada adultos: 2,10 €
Abono 15 baños adultos: 21,60 €
Abono 30 baños adultos: 43,10 €
Abono 15 baños pensionistas (*): 10,80 €
Entrada nenos (menores de 16 anos): 0,90 €
Abono 15 baños nenos (menores 16 anos): 10,50 €
Abono 30 baños nenos (menores 16 anos): 20,90 €
Abono 15 baños familiar: 29,00 €
Abono 30 baños familiar: 57,40 €
(*) Só pensionistas con ingresos inferiores ó 1,5 veces o salario mínimo
interprofesional.
M) Escolas deportivas:

Escola de artes marciais (*):
Ximnasia mantemento(*):
Atletismo(**):
Tenis adultos 2 días:
Outras escolas deportivas:

MATRÍCULA
11,70 €
11,70 €
11,70 €
11,70 €
11,70 €

MENSUALIDADE
22,20 €
20,90 €
14,80 €
23,80 €
14,80 €

(*) Segundo o convenio firmado coa Asociación de Ximnasios e Entidades
Deportivas de Lugo (20,00 €).
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(**) Convenio coa Universidade.
N) Actividade deportiva para 3ª idade: 7,70 €
O) Pistas atletismo:
Entrada semanal: 3,50 €
Carné mensual: 8,00 €
Carné semestral: 30,00 €
Carné anual: 50,00 €
Estes prezos darán dereito ó uso das instalacións exclusivamente en
horario de mañá.
P) Tarifa para actos non deportivos
Excepto para os actos benéficos que estarán exentos do pagamento dos
prezos públicos, a hora do Pavillón municipal dos Deportes será de 160,00 €,
tralo depósito dunha fianza de 601,01 €.
Q) Calquera outro servizo deportivo ou instalación non previsto que se poida
ofertar, ben propiedade do Concello ou conveniada con outros organismos,
imputarase o seu custo.
R) No caso de realización de actividades non recollidas nesta ordenanza,
aplicarase como prezo o custo destas, que será previamente aprobado polo
órgano competente.
Todos estes prezos non inclúen o IVE, que será de aplicación conforme a
normativa vixente.”
ORDENANZA NÚM. 402
PREZOS PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS E
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DO CENTRO DE EMPRESAS E
INNOVACIÓN (CEI) E DO CENTRO DE SERVIZOS TECNOLÓXICOS
NODUS.
Modifícase o título da Ordenanza, que pasará a denominarse PREZOS
PÚBLICOS POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS E PRESTACIÓN
DE SERVIZOS DO CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN - CENTRO
DE SERVIZOS TECNOLÓXICOS (CEI-NODUS).
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Modifícase o artigo 1º, que queda redactado nos seguintes termos:
“ARTIGO 1º. CONCEPTO E OBXECTO
De conformidade co previsto no artigo 127, en relación co artigo 41,
ambos do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, este Concello
establece o prezo público pola utilización das instalacións e prestación de
servizos do Centro de Empresas e Innovación - Centro de Servizos Tecnolóxicos
(CEI-NODUS)”.
Modifícase o artigo 3º, que queda redactado nos seguintes termos:
“ARTIGO 3º. CONTÍA.
1.- As tarifas mensuais que deberán aboar os titulares de autorizacións
administrativas pola utilización de locais (despachos, obradoiros ou laboratorios)
do CEI-NODUS, previo depósito dunha fianza de 600 €, serán as seguintes:
LOCAIS
TARIFAS
1º ano
2º ano
3º ano
Despachos
3,07 €/m2
4,09 €/m2
4,85 €/m2
Obradoiros
2,62 €/m2
3,11 €/m2
e Laboratorios
1,96 €/m2
2.- Pola utilización de Salas e outros espazos comúns do CEI-NODUS:
SALAS COMUNS
TARIFAS
Diaria
Cesión mínima
Salas de Xuntas
51,10 €/día 8,20 €/hora
Salón de Actos
204,40 €/día 32,70 €/hora
Aula de Formación
102,20 €/día 16,35 €/hora
Aula TIC
122,65 €/día 20,45 €/hora
Sala Multimedia
204,40 €/día 32,70 €/hora
Sala de Demostracións
Tecnolóxicas
122,65 €/día 15,35 €/hora
Sala de Videoconferencias
122,65 €/día 15,35 €/hora
3.- Polos servizos de reprografía e fax:
SERVIZOS
DESCRICIÓN
Fotocopias/ Impresións
A4 en branco e negro
A4 en cor
A3 en branco e negro
A3 en cor
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Fax
Cada páxina
Escáner
Cada páxina
Material de encuadernación 2 cubertas e 1 canutillo

0,15 €
0,15 €
0,60 €

4.- Pola cesión de equipamento informático, audiovisual e multimedia:
SERVIZOS
TARIFAS
Diaria
Cesión mínima
Equipo reproductor-grabador DVD
10,20 €/día 2,05 €/hora
Equipo de vídeo
10,20 €/día 2,05 €/hora
Equipo de TV
10,20 €/día 2,05 €/hora
Proxector vídeo
20,45 €/día 4,10 €/hora
Pantalla de proxección
10,20 €/día 2,05 €/ hora
Ordenador portátil
20,45 €/día 4,10 €/ hora
Visor de documentos
15,35 €/día 3,05 €/ hora
Teclado e rato sen fíos
13,30 €/día 2,55 €/ hora
Punteiro láser
6,15 €/día
1,00 €/ hora
Equipo de audioconferencia
20,45 €/día 4,10 €/ hora
Escáner
13,30 €/día 2,55 €/ hora
Impresora láser
10,20 €/día + 2,05 €/hora +
0,05 € copia 0,05 € copia
5.- Polos servizos de telecomunicacións:
SERVIZOS
TARIFA
Conexión
simple
Audioconferencia con España
10,20 €/hora
Audioconferencia coa U.E.
30,65 €/hora
Audioconferencia resto do mundo 51,10 €/hora

TARIFA
Conexión
múltiple (4)
20,45 €/hora
40,90 €/hora
71,55 €/hora

6.- Os beneficiarios do servizo de domiciliación de empresas deberán
satisfacer un prezo público que queda fixada na contía mensual de 15,35 €.
7.- En canto á subministración de gas, os titulares das autorizacións
deberán aboar as cantidades que lles correspondan en función dos metros
cadrados do módulo obxecto de autorización, en concepto de participación nos
gastos derivados do mantemento do sistema de calefacción. Para a súa exacción
teranse en conta as seguintes tarifas:
LOCAL
TARIFA
Despacho de 32 m2
12,25 €/mes
Despacho de 64 m2
24,55 €/mes
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Taller de 50 m2
Taller de 63 m2
Taller de 94 m2
Taller de 105 m2
Taller de 156 m2
Laboratorio de 63 m2
Laboratorio de 105 m2

19,40 €/mes
23,50 €/mes
35,75 €/mes
39,85 €/mes
59,30 €/mes
23,50 €/mes
39,85 €/mes

8.- En concepto de limpeza, os titulares das autorizacións deberán aboar
as cantidades que lles correspondan en función dos metros cadrados do módulo
obxecto de autorización. Para a súa exacción teranse en conta as seguintes
tarifas, considerando que se trata de custes mensuais mínimos obrigatorios por
unha hora de limpeza ó mes, sen prexuízo de que os titulares das autorizacións
poidan contratar máis horas de limpeza, neste caso aplicarase a cantidade
proporcional en función do tempo de limpeza contratado.
LOCAL
TARIFA
2
Despacho de 32 m
11,25 €/mes
Despacho de 64 m2
21,45 €/mes
Taller de 50 m2
17,35 €/mes
Taller de 63 m2
21,45 €/mes
2
Taller de 94 m
31,70 €/mes
35,75 €/mes
Taller de 105 m2
Taller de 156 m2
53,15 €/mes
Laboratorio de 63 m2
21,45 €/mes
2
Laboratorio de 105 m
35,75 €/mes
9.- Os titulares de autorizacións administrativas pola utilización de locais
recibirán como máximo e sen custe algún dúas tarxetas electrónicas nominativas
por local. Pola expedición da terceira e seguintes tarxetas electrónicas,
establécese o pagamento de 3,00 € por unidade. En caso de perda ou extravío,
cada duplicado de tarxeta terá un prezo de 6,00 €.
A súa liquidación farase con carácter previo á emisión da tarxeta
electrónica.
10.- No caso de realización de actividades non recollidas nesta
ordenanza, aplicarase como prezo o custo destas, que será previamente aprobado
polo órgano competente”.
Modifícase os puntos 3 e 4 do artigo 4º, que
seguintes termos:
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“3. Non serán esixibles as cotas polo uso das Salas e outros espazos
comúns regulados no punto 2 do artigo anterior por parte das empresas instaladas
no CEI-NODUS, por un máximo de ata tres días ó mes. A partires do cuarto día,
aplicarase unha bonificación do 40% sobre a tarifa xeral establecida.
A utilización das salas e outros espazos comúns non devengará cantidade
algunha sempre que o CEI-NODUS actúen como entidades coorganizadoras ou
colaboradoras na promoción do acto ou evento que, revestindo de interese para
as empresas, precise das referidas instalacións.
4. A utilización do equipamento informático, audiovisual e multimedia e
dos servizos de telecomunicacións, referidos nos puntos 4 e 5 do artigo anterior,
por parte das empresas instaladas no CEI-NODUS gozará dunha bonificación do
40% sobre a tarifa xeral establecida”.
Modifícase o artigo 5º, que queda redactado nos seguintes termos:
“ARTIGO 5º. OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO
As liquidacións por este prezo público realizaranse mensualmente,
facéndose efectivas ó vencemento de cada período, salvo que se trate de actos de
disposición puntuais ou esporádicos por parte de entidades externas ó CEINODUS. Neste caso a liquidación realizarase con carácter previo ó acto de
disposición.
No momento da confirmación da reserva das Salas e outros espazos
comúns do CEI-NODUS o/a solicitante deberá depositar, en concepto de fianza,
o 20% do importe do prezo público correspondente, que se descontará na
liquidación final. O depósito non será obxecto de devolución en caso de
anulación da reserva”.
ORDENANZA NÚMERO 403
PREZOS PÚBLICOS POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS NAS
INSTALACIÓNS CULTURAIS.
Modifícase o artigo 3º, que queda redactado nos seguintes termos:
“ARTIGO 3º. CONTÍA
As contías dos prezos públicos regulados nesta ordenanza serán as
seguintes, os cales non inclúen o IVE, que será de aplicación conforme á
normativa vixente:
Epígrafe 1: AUDITORIO MUNICIPAL “GUSTAVO FREIRE”
Pola prestación de servizos e a utilización da Sala Principal en festivais,
actos e outros análogos:
Tarifa única por cesión do Auditorio: 500,00 €/día.
Epígrafe 2: BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Pola impresión de documentos en papel DIN A4, por páxina 0,10 €.
Pola venda de soportes magnéticos para ó almacenamento de información
descargada de internet:
CD 700 MB: 1,10 €.
Epígrafe 3: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURAIS
a) Talleres e obradoiros, tales como debuxo, pintura, cerámica, modelado,
etc, incluso para nenos diferentes ás encadradas dentro das ociotecas e das aulas
abertas: 0,40 €/hora ata un tope máximo de 20 euros/taller.
b) Actividades destinadas a nenos/as:
Ociotecas (Proxecto Aprende Xogando), e Aulas Abertas.
Pola participación na actividade media xornada: 1,00 €/xornada
Pola participación na actividade en xornada completa: 2,00 €/xornada
A actividade terá media xornada nos casos en que se desenvolva só en
horario de mañá ou de tarde.
A actividade terá xornada completa nos casos en que se desenvolva en
horario de mañá e tarde (Nadal, Semana Santa e Vacacións de verán).
c) Excursións: 4,00 € cada día de excursión.
No caso de realización de actividades non recollidas nesta ordenanza,
aplicarase como prezo o custo destas, que será previamente aprobado polo
órgano competente.”
Epígrafe 4: MUSEOS
Polo acceso ós museos aboaranse as seguintes cantidades:
a) Centro de Interpretación da Muralla
Entrada por persoa: 3,00 €.
Entradas reducidas:
Pensionista: 1,50 €.
Menores de 14 anos: 1,50 €.
Estudantes: 1,50 €.
Grupos de 20 ou máis persoas, por cada un: 1,50 €.
b) Casa dos Mosaicos, Centro Arqueolóxico de San Roque, Sala de
Exposicións Porta Miñá
Entrada por persoa: 2,00 €.
Entradas reducidas:
Pensionista: 1,00 €.
Menores de 14 anos: 1,00 €.
Estudantes: 1,00 €.
Grupos de 20 ou máis persoas, por cada un: 1,00 €.
c) Entrada Múltiple (para os catro centros)
Entrada por persoa: 7,00 €.
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Entradas reducidas:
Pensionista: 4,00 €.
Menores de 14 anos: 4,00 €.
Estudantes: 4,00 €.
Grupos de 20 ou máis persoas, por cada un: 4,00 €”.
Modifícase o punto 1 do artigo 5º, que queda redactado nos seguintes
termos:
“1. Quedarán exentos do pago pola participación en actividades socio-culturais
aquelas persoas que foran derivadas dende os servizos sociais de atención
primaria.
As actividades relativas á formación de adultos como alfabetización,
acceso á universidade, habilidades sociais e as de marcado carácter social estarán
exentas do pagamento do prezo público”.
Engádese un novo punto 3 ó artigo 5º, coa seguinte redacción:
“3. Os museos ós que se refire o epígrafe 4 do artigo 3º poderán visitarse
gratuitamente:
a) O primeiro sábado de cada mes.
b) O día 17 de maio, Día das Letras Galegas.
c) O día 18 de maio, Día Internacional dos Museos.
d) O día 25 de xullo, Santiago Apóstolo, Día Nacional de Galicia.”
Modifícase o artigo 6º, que queda redactado nos seguintes termos:
“ARTIGO 6º. NORMAS DE XESTIÓN
1. O pagamento dos prezos públicos regulados nos epígrafes 1 e 3 do artigo 3º
efectuarase, en todo caso, con carácter previo á prestación do servizo ou a
realización da actividade, o cal poderá esixirse en réxime de autoliquidación.
A reserva do Auditorio considerarase confirmada unha vez se teña recibido
resgardo do preceptivo ingreso efectuado no prazo sinalado. Transcorrido o dito
prazo sen terse efectuado o ingreso quedará anulada a reserva.
A reserva de praza nas actividades desarrolladas dentro do programa “aprende
xogando” considerarase confirmada unha vez se teña recibido resgardo do
preceptivo ingreso efectuado no prazo que se sinalen nas normas de admisión.
Transcorrido o dito prazo sen terse efectuado o ingreso quedará anulada a
reserva.
2. A autorización para a utilización do Auditorio municipal solicitarase por
medio de instancia dirixida á Alcaldía, cuxa resolución sobre a procedencia ou
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improcedencia de conceder a autorización será notificada ós interesados e ós
servizos encargados da súa execución.
3. A renuncia á reserva do Auditorio realizada polos interesados, entre 60 e 30
días naturais anteriores á data de autorización, terán unha retención do 25% do
importe do prezo público. As renuncias entre os días 30 e 10 terán unha
retención do prezo público do 50% e cando a renuncia se produza 10 días
anteriores á data de autorización da actividade non se producirá devolución del
importe del prezo público ingresado.
A renuncia á praza na actividade desenvolvida dentro do programa “aprende
xogando” realizada polos interesados ben antes do comezo ou durante o mes de
duración da mesma, non producirá devolución do importe do prezo público
ingresado”.
ORDENANZA NÚMERO 405
PREZO PÚBLICO POLA PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA
“APRENDE XOGANDO”
Derrógase esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
As presentes modificacións de ordenanzas entrarán en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, comezarán a aplicarse a partir do día
1 de xaneiro de 2009, e permanecerán en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.”.
De conformidade co artigo 52.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local, o devandito acordo é firme na vía administrativa, e
poderá interpoñerse no prazo de dous meses, a partir da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Lugo, recurso contencioso-administrativo (ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galiza), se é o caso, ou calquera outro que se
estime procedente.
Lugo, 23 de decembro de 2008
O SECRETARIO XERAL DO PLENO

A TENENTA DE ALCALDE DELEGADA
DA ÁREA DE ECONOMÍA E EMPREGO

Asdo.: Luis Regal Pavón.

Asdo.: Sonia Méndez García.
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