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Aos efectos do establecido no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administraciónes Públicas [na súa parte subsistente trala declaración coma contrario á orde
constitucional de competencias efectuada pola Sentenza do Tribunal Constitucional Pleno do 18 de maio de
2018] , sométese a consulta pública o texto da proposta de modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 22
REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS MUNICIPAIS,
para que (segundo o establecido no artigo 82.2 da devandita Lei 39/2015) no prazo de DEZ DÍAS HÁBILES
dende a publicación deste anuncio, efectuada o 23 de xaneiro de 2020, no portal web do Concello de
Carral, os suxeitos e as organizacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura norma se
poidan pronunciar sobre:
a).- Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. (A adecuación da taxa á existencia actual dunhas pistas de pádel municipais cubertas )
b).-A necesidade e oportunidade da súa aprobación. (Acreditada no expediente).
c).-Os obxectivos da norma. (A axeitada regulación da taxa polo uso da devandita instalación municipal)
d).- As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Os devanditos pronunciamentos ou achegas poderán facerse chegar ao Concello de Carral por escrito presentado na sede electrónica do Concello ( https://sede.carral.es ) ou na oficina da Casa do Concello que
presta asistencia para a presentación electrónica de documentos.

Carral, 23 de xaneiro de 2020
O ALCALDE
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Asemade, dáse audiencia á cidadanía afectada e recábanse cantas achegas adicionais poidan facerse por
outras persoas ou entidades.

Francisco Javier Gestal Pose
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PROVIDENCIA DE ALCALDÍA
En virtude da autorización prevista no artigo 20.4.o), en concordancia co artigo 20.1 do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
_
_
DISPOÑO
_
_
PRIMERIO.- Incoar expediente para a aprobación da modificación da Ordenanza Fiscal nº 22
“Reguladora da Taxa pola Utilización das instalacións deportivas e culturais municipais” de cara a
incluír a tarifa pola utilización das pistas de pádel municipais unha vez cubertas as mesmas e
dotadas de iluminación artificial.

_
SEGUNDO.- Que se soliciten cantos informes e/ou ditames sexan preceptivos e aqueloutros que se
estimen convenientes para proceder á súa aprobación.
_
_
TERCEIRO.- Que, previos os trámites oportunos, elévese ao Concello Pleno a correspondente
proposta.
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_

_
Carral, na data da sinatura dixital ao marxe
_

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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Informe de Intervención
_
_
En relación co expediente de modificación da Ordenanza Fiscal nº 22
“Reguladora da Taxa pola Utilización das instalacións deportivas e culturais
municipais” de cara a incluír a tarifa pola utilización das pistas de pádel
municipais unha vez cubertas as mesmas e dotadas de iluminación artificiale
en virtude do establecido nos artigos 173 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, e 4.1 do Real Decreto 128/2018, do 16
de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emítese o seguinte,
_
_
INFORME

_
PRIMEIRO.- O expediente tramítase con arranxo ás disposicións contidas na
lexislación de réxime local e especialmente no Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais (TRLRFL).
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_

__
SEGUNDO.- De conformidade co previsto no artigo 20 do (TRLRFL), constitúe o
feito impoñible das taxas, entre outras, a prestación de servizos públicos ou a
realización de actividades administrativas de competencia local que se refiran,
afecten ou beneficien de modo particular aos suxeitos pasivos, sempre que o
servizo ou a actividade non sexan de solicitude ou recepción voluntaria para os
administrados, e que non se presten ou realicen polo sector privado, estea ou
non establecida o seu reserva a favor do sector público conforme á normativa
vixente.
__
TERCEIRO.- O artigo 20.4.o) do (TRLRFL), permite esixir taxas pola prestación
do servizo de piscina, instalacións deportivas e outros análogos.
_
CUARTO.- Os municipios teñen competencia en materia en promoción do
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deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre, en virtude do
disposto no artigo 25.2.l) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL), na súa redacción dada pola Lei 27/2013, de 27 de
decembro, de racionalización e sostenibilidad da Administración Local.
Na lei 3/2012 do deporte de Galicia, recóllese a competencia das
Administracións Locais de fomentar e promover o deporte entre a poboación
(artigo 8.1), así como construír, manter e xestionar as instalacións deportivas e
velar pola plena utilización das mesmas.
_
QUINTO.- Son suxeitos pasivos das taxas quen gocen, utilicen ou aproveiten
especialmente o dominio público en beneficio particular, ou quen soliciten ou
resulten beneficiados ou afectados polos servizos ou actividades que presten
ou realicen as Entidades Locais (art. 23.1 TRLRFL).

_
SÉTIMO.- Para a determinación de devandito custo tomaranse en
consideración os custos directos ou indirectos que contribúan á formación do
custo total do servizo ou da actividade, incluso os de carácter financeiro,
amortización do inmobilizado e os necesarios para garantir o mantemento e un
desenvolvemento razoable do servizo ou actividade, non sufragados por
contribucións especiais, todo iso con independencia do orzamento con cargo ao
cal satisfáganse ou do organismo que os soporte (art. 24.2 TRLRFL).
_
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_
SEXTO.- O importe estimado das taxas pola prestación dun servizo ou pola
realización dunha actividade non poderá exceder, no seu conxunto, do custo
real ou previsible do servizo ou actividade de que trate ou da prestación
recibida.

OITAVO.- Será preceptivo redactar o correspondente estudo económicofinanceiro ao obxecto de xustificar o custo ou valor do servizo ou actividade de
que se trate e a contía da taxa proposta (art. 25 TRLRFL na súa redacción dada
pola Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española).
_
A este respecto convén recordar que o estudo económico-financeiro é o
elemento máis vulnerable do expediente. É ademais, un dos elementos máis
controvertidos nos Tribunais e dos que máis pronunciamentos provoca; non
pode considerarse como un simple elemento formal, pois é o instrumento
esencial para a determinación da contía da débeda tributaria. A súa ausencia
ou insuficiente detalle e concreción provocan a nulidade de pleno dereito da
Ordenanza Fiscal, como así recorda, entre outras a Sentenza do TS de 16 de
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setembro de 2010.
_
NOVENO.- A exacción da Taxa esixe a aprobación da correspondente
Ordenanza Fiscal simultaneamente ao acordo de imposición.
_
_
DÉCIMO.- Deberá emitirse informe polo Departamento de Deportes no que se
valore a distribución do custo económico do servizo en relación coa utilización
das pistas de pádel.
_
DECIMOPRIMEIRO.- O expediente deberá someterse a estudo pola Comisión
Informativa de Asuntos Xerais do Pleno por así esixilo, entre outros, o artigo
20.1-c) da LRBRL e os artigos 82, 123, 126, entre outros, do ROF.

_
DECIMOTERCEIRO.- O acordo de aprobación provisional será exposto ao
público por prazo mínimo de trinta días hábiles, mediante anuncios no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello para que os
interesados poidan formular reclamacións.
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_
DECIMOSEGUNDO.- O expediente, completo e ditaminado pola Comisión
Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, deberá elevarse ao Concello Pleno
para o seu debate e aprobación, se procede, por maioría simple.

_
DECIMOCUARTO.- Poderán presentar reclamacións quen teñan un interese
directo ou resulten afectados polo acordo, e os Colexios Oficiais, Asociacións e
demais Entidades legalmente constituídas para velar polos intereses
profesionais, económicos ou veciñais, que actúen en defensa dos que lles son
propios.
_
DECIMOQUINTO.- As reclamacións presentadas deberán ser resoltas polo
Concello Pleno que acordará, ao mesmo tempo a aprobación definitiva da
Ordenanza Fiscal.
_
Non obstante, e no caso de que non se presenten reclamacións non será
necesaria a adopción de novo acordo, estendéndose a tales efectos
certificación acreditativa de tal extremo pola Secretaría do Concello de Carral.
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_
DECIMOSEXTO.- En todo caso, o acordo definitivos, ou o provisionais
elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación da
Ordenanza Fiscal nº 22, haberá de ser publicado no Boletín Oficial da Provincia,
sen que entre en vigor ata que se leve a cabo dita publicación íntegra.
_
A Ordenanza Fiscal rexerá durante o prazo indefinido, previsto na mesma.
_
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_
DECIMO NOVENO.- En cumprimento do previsto no artigo 113.1 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL- contra o
acordo de aprobación definitiva da Ordenanza Fiscal só poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
desde o día seguinte ao da publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da
Provincia, de conformidade co establecido nos artigos 30 e 112.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas, e os artigos 10 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa; e iso sen prexuízo de
que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen
oportuno.
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INFORME TÉCNICO DA MODIFICACIÓN DA TAXA
POLO USO DAS PISTAS DE PÁDEL.
(FECHA: 20/01/2020 14:40:01)

Emítese o presente informe ante a necesidade de establecer unha taxa pública
polo uso das pistas de pádel e en vista da proposta de Alcaldía de modificar o
Ordenanza Fiscal nº 22 pola utilización de instalacións deportivas e culturais
municipais, vixente dende o 30 de setembro de 2011.

INFORME

Segundo. Durante estes catro anos (2015-2019) decidiuse o uso gratuíto destas
instalacións ao non poder garantir unha práctica deportiva nas mellores
condicións ata a instalación dunha cuberta.
Terceiro. O uso desta instalación durante estes anos tivo un marcado carácter
estacional, condicionado pola climatoloxía. A maior parte dos usuarios
concentrábanse no período estival. Así, a media das cifras que se barallaron ao
longo destes anos foron:

(FECHA: 20/01/2020 14:11:33) ,

Reservas
Usuarios

Período
Xaneiro-maio
91
364

Período
xuño-setembro
242
968

Período
Outubro-decembro
35
140

* cada reserva supón 1 hora e 30 minutos de uso das instalacións.
* Os usuarios calcúlanse a razón de 4 xogadores en cada reserva.

Cuarto. Agora, despois do remate das obras de cubrición das pistas de pádel, e
tendo en conta a vontade política de establecer unha taxa xusta polo uso destas
instalación que axude ao mantemento das mesmas, elaboro este documento
como parte do procedemento para a modificación da ordenanza fiscal nº 22 das
“taxas pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais”(BOP 188, do
30 de setembro de 2011). Preténdese con elo introducir unha taxa polo uso das pistas
municipais de pádel, cuxo importe non deberá exceder, no seu conxunto, o custo
real ou previsible polo uso da instalación, e sen perder de vista en ningún momento
o valor de mercado deste servizo.
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FRANCISCO JAVIER BELLO HERMIDA

Primeiro. As pistas municipais de pádel, obxecto deste informe, foron construídas
durante o verán do ano 2015, sendo financiada a súa construción a través dun
convenio de colaboración coa Xunta de Galicia. Debido á limitación
orzamentaria na obra inicial non considerou a cubrición destas instalacións
deportivas.

Quinto. Para a realización deste informe, téñense en conta os custos reais (os que
xa coñecidos polo uso da instalación durante estes anos) e os custos previsibles do
servizo. Para a determinación destes custos tomaremos en consideración os custos
directos e os indirectos (gastos correntes, persoal, a amortización técnica do
inmobiliario, etc.) Custos todos eles precisos para garantir o mantemento e o
desenrolo axeitado do servizo.
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Sexto. De aquí derívase un custo total do servizo, que non sería representativo do
custo “unitario” correspondente ao uso deste servizo. Por elo proponse dividir o
custo total entre as diferentes unidades de servizo (considerando para este
informe o período dunha hora e 30 minutos (1.5 h) como unidade básica), unha
vez practicadas as ponderacións pertinentes supoñendo que tales unidades non
sexan cualitativa ou cuantitativamente equiparables.
Tendo en conta todo o exposto, pasamos a desagregar as condicións de uso da
instalación,

Horarios de uso habitual: (42 alugueres/semana)
DÍAS DE SEMANA
De luns a venres (40 ud./sem)

Sábados (2 ud./sem)

MAÑÁ
De 9.00 a 10.30 h
De 10.30 a 12.00 h
De 12.00 a 13.30 h
De 13.30 a 15.00 h
De 10.00 a 11.30 h
De 11.30 a 13.00 h

TARDE
De 16.30 a 18.00 h
De 18.00 a 19.30 h
De 19.30 a 21.00 h
De 21.00 a 22.30 h
Pechado

Horarios de uso no período estival: (53 alugueres/semana)
DÍAS DE SEMANA

(FECHA: 20/01/2020 14:11:33) ,

De luns a venres (40 ud/sem)

Sábados (7 ud/sem)

Domingos (6 ud/sem)

De 9.00 a 10.30 h
De 10.30 a 12.00 h
De 12.00 a 13.30 h
De 13.30 a 15.00 h
De 10.00 a 11.30 h
De 11.30 a 13.00 h
De 13.00 a 14.30 h
De 14.30 a 16.00 h
De 12.00 a 13.30 h
De 13.30 a 15.00 h
De 15.00 a 16.30 h

FRANXAS DE ALUGUER
De 15.00 a 16.30 h
De 16.30 a 18.00 h
De 18.00 a 19.30 h
De 19.30 a 21.00 h
De 16.00 a 17.30 h
De 17.30 a 19.00 h
De 19.00 a 20.30 h
De 16.30 a 18.00 h
De 18.00 a 19.30 h
De 19.30 a 21.00 h

Oitavo. Atendendo ao uso que se ven producindo nestes anos pasados cando as
condicións climatolóxicas o permitían, e os datos de instalacións veciñas similares,
consideraremos que, coa obra de mellora das pistas de pádel, o uso medio
semanal podería ascender a 18 alugueres semanais durante o ano, e a 25
alugueres semanais durante o período estival .
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Sétimo. As horas de uso público das pistas municipais de pádel corresponderanse
co horario de servizo do Complexo Deportivo. Por outro lado, atendendo á
utilización deportiva das pistas, a unidade básica de tempo que tomaremos como
referencia para a elaboración deste informe, será de 1 hora e 30 minutos (1,5
horas), cifra que ven determinada pola duración media aproximada dun encontro
normal de pádel. Atendendo a este criterio establecemos as franxas de uso das
pistas, que serán:

Noveno: En canto aos recursos humanos precisos para o uso destas instalacións,
creemos que non son precisas novas contratacións. O persoal xa contratado para
atender a recepción e información do complexo deportivo de Carral, é suficiente
para atender a conserxería das pistas de pádel, como xa se viña facendo nestes
anos, posto que estas instalacións se atopan dentro do mesmo conxunto
polideportivo.
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Décimo. O servizo de aluguer das pistas de pádel deberá incluír o uso deportivo
das mesmas (por unha duración aproximada de 1,5 h), así como a posibilidade de
uso posterior dos vestiarios do Complexo Deportivo. Adicionalmente exponse o
aluguer de palas e a venda de pelotas de pádel como servizo complementarios
aos usuarios. Este feito detállase máis adiante.

(FECHA: 20/01/2020 14:11:33) ,

*
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Undécimo. Dende a súa construción, as pistas de pádel puxéronse a disposición
da veciñanza, de xeito gratuíto (xa que o feito de non estar cubertas, impedía a
prestación do servizo en condicións de calidade óptima), pero sempre mediante un
control de uso.
Este control de usuarios (coa instalación descuberta), sumado aos datos de uso de
instalacións similares situadas concellos veciños, permítennos facer unha previsión
das horas de uso así como dos custos directos e indirectos das pistas de pádel:

Para facer este informe fixemos estimación das horas que previsiblemente se utilizarán o sistema de
iluminación ao longo do ano. Serán entorno a 12 alugueres semanais no período de verán, e 15 semanais
durante o resto do ano (aínda que este cálculo é aproximado xa que pode variar segundo a meteoroloxía).
* Xunto co concepto dos custes previstos, indicamos a porcentaxe atribuída ao servizo.
* Consideramos o período de amortización da obra civil por un total de 10 anos (dos que xa pasaron 4).
* Consideramos o período de amortización do céspede artificial de un total de 7 anos (segundo as
indicacións do instalador).
* Consideramos o período de amortización da iluminación de 5 anos (garantía das luminarias).
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Duodécimo. Para a proposta das taxas pola utilización das pistas de pádel tivéronse en conta os prezos doutras instalacións similares que conviven en localidades
próximas (como poden ser Cerceda, Ordes, Culleredo e Coruña).

(FECHA: 20/01/2020 14:11:33) ,

Décimo cuarto. Exposto todo o anterior, seguindo as directrices achegadas polo
concelleiro de deportes, e tendo en conta que a previsión do custo por hora de
uso semanal estimada sería de 23,83 €/aluguer, dende este departamento
municipal proponse para a súa aprobación as seguintes taxas:
- Prezo para os non aboados do complexo deportivo de Carral: 16 €/aluguer.
- Prezo para os socios/as do dalgunha das modalidades do complexo
deportivo de Carral: 8€/aluguer (será imprescindible que todos os
xogadores/as sexan aboados/as).
- Prezo polo aluguer das palas de pádel: 1 €/ unidade
- Prezo venda bote bolas de pádel: 6 €/ bote
E para que así conste a tódolos efectos, asino este documento en calidade de
técnico deportivo municipal e co visto bo do Concelleiro de Deportes de Carral.
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FRANCISCO JAVIER BELLO HERMIDA

Décimo terceiro. Á hora de establecer as taxas, dende este servizo técnico, e
atendendo ás directrices sinaladas pola parte política do departamento municipal
de deportes sobre as razóns e intereses público, tivéronse en conta as seguintes
consideracións:
1. Na lei 3/2012 do deporte de Galicia, recóllese a competencia das
Administracións Locais de fomentar e promover o deporte entre a
poboación (artigo 8.1), así como construír, manter e xestionar as instalacións
deportivas e velar pola plena utilización das mesmas (art. 8.3 e 8.4).
2. Entre os obxectivos deste departamento municipal, tal e como nos marca
a lei 3/2012, se atopa o de facilitar e achegar a práctica deportiva lúdica e
saudable a tódolos ámbitos da poboación carralesa.
3. No relativo aos usuarios/as abonados/as do complexo deportivo, debemos
sinalar que gran parte dos gastos das pistas de pádel desagregados no
punto anterior, xa se atopan incluídos na súa cota de abono ao complexo
deportivo, polo que consideramos preciso unha rebaixa significativa na
taxa á os socios e socias do Complexo Deportivo.
4. En canto ao aluguer de raquetas, teremos en conta o custo de cada
unidade (62,91 € x 4 unidades) e a amortización da mesma nun período de
1 ano.
5. No relativo aos botes de bolas, consideramos que non e viable o seu
aluguer, polo que procederíamos a compra dos botes (5,54 €/unidade),
trasladando directamente este custo ao usuario da instalación.
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ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
FISCAL Nº 22 REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS
_
_
Cumprindo as prescricións do artigo 25 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais
(TRLRFL), a Interventora que subscribe, formula o presente estudo económicofinanceiro sobre os custos e rendementos previstos pola utilización das
instalacións deportivas municipais para a práctica do pádel, ao obxecto de
establecer a modificación da Taxa necesaria para o financiamento do servizo.
_
1.- INTRODUCIÓN.
_
O artigo 25 do (TRLRF) establece que: " os acordos de establecemento de taxas pola

_
Aínda que o precepto refírese unicamente aos casos de "establecemento",o
devandito estudo económico tamén é indispensable cando se trata de
"modificar" as tarifas das xa establecidas, posto que o artigo 20.1 da Lei
8/1989, 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos, que é de aplicación supletoria
ás taxas locais, dispón que: "toda proposta de establecemento dunha nova taxa ou de

CVD: Zw620Ts9e3g2Kz0KnTnI
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(FECHA: 20/01/2020 14:55:00)
FIRMADO POR Noemí González Mato
Versión imprimible

CVD: U50IqG8VVAqfSA+G1uqY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Francisco Javier Gestal Pose
Versión imprimible

(FECHA: 23/01/2020 10:48:00)

utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público, ou para financiar total
ou parcialmente os novos servizos, deberán adoptarse á vista de informes técnicoseconómicos nos que se poña de manifesto o valor de mercado ou a previsible cobertura do
custo daqueles, respectivamente."

modificación específica das contías dunha preexistente deberá incluír, entre os antecedentes e
estudos previos para a súa elaboración, unha memoria económico-financeira sobre o custo ou
valor do recurso ou actividade de que se trate e sobre a xustificación da contía da taxa
proposta. A falta deste requisito determinará a nulidade de pleno dereito das disposicións
regulamentarias que determinen a contía das taxas".

_
Do presente estudo económico-financeiro, hase de deducir que se cumpre a
esixencia do artigo 24.2 do (TRLRFL), que dispón que: " en xeral, e con arranxo ao
previsto no parágrafo seguinte, o importe das taxas pola prestación dun servizo ou pola
realización dunha actividade non poderá exceder, no seu conxunto, do custo real ou previsible
do servizo ou actividade de que se trate ou , na súa falta, do valor da prestación recibida. Para
a determinación de devandito importe tomaranse en consideración os custos directos e
indirectos, inclusive os de carácter financeiro, amortización do inmobilizado e, no seu caso, os
necesarios para garantir o mantemento e un desenvolvemento razoable do servizo ou
actividade por cuxa prestación ou realización esíxese a taxa (...) "

_
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2. OBXECTO DO ESTUDO.
_
O presente estudo faise á vista da providencia da Alcaldía de modificar a
Ordenanza Fiscal nº 22, reguladora da Taxa pola utilización de instalacións
deportivas e pola prestación de servizos deportivos e culturais, de cara a
regular unha tarifa polo uso das pistas municipais de pádel unha vez realizouse
a cubrición das mesmas e a dotación de iluminación artificial, permitindo a
práctica deportiva en condicións óptimas de uso.
_
A fixación das tarifas realizouse a partir dos custos asociados ao
funcionamento das instalacións e á tramitación dos diferentes procedementos
administrativos relacionados co funcionamento e mantemento das instalacións
e ao cobro das tarifas e visto o informe técnico económico realizado polo
técnico de deportes do Concello de Carral en data 20 de xaneiro de 2020.

A) CUSTOS ORZAMENTARIOS. Os datos aquí reflexados foron obtidos do
informe emitido polo departamento de deportes e dos datos obrantes
na contabilidade municipal:
IMPORTE
GLOBAL
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_
Compoñentes do custo: o servizo municipal polo que se pretende cobrar taxa
comprende tanto as tarefas de apertura de instalacións, como de
mantenmento das mesmas, de limpeza e adecuaión ao uso dos seus usuarios.
Asimismo, débese distinguir para os efectos deste estudo entre os
diferentes departamentos da organización do Concello de Carral. Isto concorda
coa estructura por epígrafes do cadro de tarifas.

PORCENTAXE
GASTO
(tempo
IMPUTABLE
estimado)
Técnico 26.642,48 €
5,00%
1.332,32 €

Remuneración
Deportivo
Remuneración
Conserxe
polideportivo
Remuneración limpadora
centro deportivo
Servizo externo de recepción e
atención ao público.
Gastos mantenmento césped
artificial

20.133,94 €

10,00%

2.013,39 €

21.561,84 €

5,00%

1.078,09 €

32.856,55 €

10,00%

3.285,65 €

3.993,00 €

100 %

3.993,00 €
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Amortización instalación
25.000,00 €
6 anos
Amortización cuberta pistas
51.956,99 €
10 anos
Amortización césped artificial
6.000,00 €
3 anos
Amortización iluminación
6.300,00 €
5 anos
Enerxía
Eléctrica
horas 549,45 €
100,00%
nocturnas
Productos limpeza
500,00 €
5%
Agua vestiarios
2.667,29 €
5,00 %
Equipamento anual (redes, 532,80 €
100,00%
palas, pelotas)
TOTAL CUSTE ORZAMENTARIO

4.166,66 €
5.195,67 €
2.000,00 €
1.260,00 €
549,45 €
25,00 €
133,36 €
532,80 €
25.565,40
€

B) INGRESOS : De acordo coas subvencións recibidas para as instalacións
deportivas, os ingresos financiadores, sen contemplar os resultantes de aplicar
as tarifas propostas, son:

SUBVENCIÓN

IMPORTE

INGRESO
IMPUTABLE

5,00%

725,00 €
725,00 €

C)
RESUMO FINAL DE EXPLOTACIÓN: É a diferencia entre os custes e
os ingresos previstos para o exercicio no que se va a implantar a taxa
correspondinte:
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Animador Deportivo 14.500,00 €

PORCENTAXE
APLICABLE

CUSTES DE FUNCIONAMENTO INSTALACIÓNS
INGRESOS POR SUBVENCIÓNS
RESULTADO DA EXPLOTACIÓN

25.565,40 €
725,00 €
24.840,40 €

Segundo os datos facilitados polo Departamento de Deportes, estímase
un total de 1.073 alugeres anuais (aluguer pista de 1,5 horas) que estarán as
pistas de pádel
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TOTAL ALUGUERES MEDIOS SEMANALES

18 ALUGUERES

TOTAL ALUGUERES MEDIOS PERÍODO ESTIVAL

25 ALUGUERES

PREVISION MEDIA DE ALUGUERES ANUAIS

1.073 alugueres

COSTE ALUGUER
equilibrio)

DE

PISTA

(punto

de

23,15 €

É difícil evaluar isto com exactitude na medida que unha parte do
finanzamento procede de subvencións e outra parte de factores externos
como é o número de alugueres reais que se realicen das pistas de
pádel,independentemente das horas que estean a disposición do público.

_
Este informe queda sometido a calquera outro mellor fundado, e emítese
Carral, na data da sinatura dixital ao marxe
_
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_Por todo o anterior ESTÍMASE que a proposta de imposición e ordenación da
Taxa pola Utilización das Instalacións Deportivas, cumpre cos requisitos legais
do artigo 25 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, estando
previsto en consecuencia que as tarifas previstas na Ordenanza Fiscal non
xeran un superávit de xestión, sempre que as tarifas que finalmente apróbense
non superen individualmente as previstas e cúmpranse as previsións do estudo
de custos. Todo iso, sen prexuízo da posibilidade de modificar as cotas unha
vez estea en funcionamento, en base aos custos e rendementos reais que se
produciran.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 22 REGULADORA
DA TAXA POLA UTILIZACION DAS INSTALACIONS DEPORTIVAS E CULTURAIS
MUNICIPAIS .
D. Francisco Javier Gestal Pose, alcalde do Concello de Carral, á vista da necesidade de
regular as tarifas polo uso das pistas de pádel municipais, unha vez dotadas de
cubrición e iluminación artificial correspondente e conforme ao informe técnico
emitido dente o departamento de deportes municipal e a Memoria Técnico- Económica
presentada pola Intervención Municipal, PROPÓN ao pleno municipal, a aprobación da
modificación do seguinte artigo da ordenanza fiscal nº 22 Reguladora da taxa pola
utilización das instalacións deportivas e culturais municipais, que quedaría redactado
da seguinte forma:
“ Artigo 5.-Tarifas.
A contia da taxa determinarase aplicando as seguintes tarifas:

Competicións federadas sen venta de entradas
Competicións federadas con venta de entradas
Maratóns deportivos non municipais
Actos non deportivos sen venda de entradas.
Actos non deportivos con venda de entradas.
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EPÍGRAFE 1: PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS:
Aluguer ou adestramentos sen iluminación.
Aluguer ou adestramentos con iluminación.
Bono de 10 alugueres (caducidade trimestral)
Adestramentos federados de categorías inferiores (ata
cadete)
Aluguer para actividades físico-deportivas (campus,
cursos, actividades docentes ou actividades similares)

12,00 €
16,00 €
140,00 €
12,00 €
12,00 €/h (sen
matrícula)
20,00 €/h (con
matrícula)
12,00 €/h
24 ,00 €/h
300 €/día
100 € ata 3h e despois
30€/h
200 € ata 3h e despois
50€/h
- 37 % do prezo.
- 37 % do prezo.

Descontos voluntarios de protección civil.
Descontos por grupos de 3ª Idade ou persoas con
minusvalía
Clubs ou asociacións cos que exista un convenio
(ata 3 h á semana/categoría)
De balde
NOTA:
O aluguer inclúe 15 minutos de vestiario, 60 minutos de xogo na pista
e outros 15 minutos de vestiario.
Os menores de idade deberán estar acompañado en todo momento por un
adulto responsable.
Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe
favorable do departamento de servizos sociais.
ROCÓDROMO:
Entrada diaria sen uso de luz
Entrada diaria con uso de luz
Descontos a voluntarios de protección civil.
Bono de 10 sesións sen uso de luz (caducidade
bimensual)

1,50 €/sesión/persoa
2,50 €/sesión/persoa
de balde
12,00 €/persoa

Bono de 10 sesións con uso de luz (caducidade
bimensual)

22,00 €/persoa

NOTA: A sesión ten unha duración de 1 hora e media.
Para poder facer uso desta instalación, será preciso a presentación do DNI e
unha copia compulsada da licenza
federativa en vigor do ano en curso.
Os usuarios terán que ser maiores de idade ou vixiados en todo momento por
un adulto responsable dos rapaces/as. En ningún caso os menores poderán alugar
eles a instalación nin permanecer nela sen un adulto presente.
Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe
favorable do departamento de servizos sociais.

PISTAS MUNICIPAIS DE TENIS:
Equipos/xogadores federados locais.
Equipos/xogadores locais non federados.
Aluguer con uso de luz
Bono de 10 horas sen luz (caducidade trimestral)
Bono de 10 horas con luz (caducidade trimestral)
Aluguer persoas de 3ª Idade ou con minusvalía
Aluguer voluntarios de protección civil.

1,50 €/h
3,00 €/h
4,50 €/h
24,00 €
36,00 €
1,50 €/h
1,50 €/h

NOTA: Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe
favorable do departamento de servizos sociais.
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PISTAS MUNICIPAIS DE PÁDEL:
Aluguer hora e media de pista de pádel (non
16,00 €
aboados complexo deportivo)
Aluguer hora e media de pista de pádel
8,00 €
(aboados complexo deportivo)(*)
Aluguer das palas de pádel (por hora e
1 €/ unidade
media)
Adquisición de bote de pelotas de pádel
6 €/bote
(*) Deberán ser aboados tdos os xogadores que vaian a disfrutar da pista.

PISCINAS EXTERIORES MUNICIPAIS:
Entrada libre diaria xeral
Entrada libre diaria para menores de 18 anos, 3ª
idade e minusválidos
Abono individual tempada de verán.
Abono familiar tempada de verán.
Abono individual para menores de 18 anos, 3ª
idade e minusválidos
Aluguer de tumbonas.
Aluguer de calles da piscina.
Descontos voluntarios de protección civil.
Menores de 3 anos
Fianza pola tarxeta de acceso dos socios

1,50 €
1,00 €
13,00 € (toda a tempada)
22,00 € (toda a tempada)
10,00 € (toda a tempada)
1,50 €
10 €/calle/sesión
Entrada individual gratuíta
Gratis
3,00 €/tarxeta

Nota: Tempada de verán dende o 1 de xuño ata o 15 de setembro.
Os abonos familiares inclúen o abonado, o conxuxe e os fillos menores de
idade.

Os menores de 10 anos deberán estar acompañado en todo momento por un
adulto responsable.
Tamén poderanse aplicar os descontos sinalados á persoas cun informe
favorable do departamento de servizos sociais.

COMPLEXO DEPORTIVO
MATRÍCULAS
Matrícula Aboado Xeral
Matrícula Aboado Familiar*
Matrícula Aboado 3ª Idade
Matrícula Aboados <18 años
Matrícula Aboado só ximnasio
Matrícula Aboados só Zona Termal
ABONOS
Aboado Xeral
Aboado Familiar*
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CAMPO DE FÚTBOL DOS CAPELOS
Adestramentos ou aluguer medio campo sen luz
40,00 €
Adestramentos ou aluguer medio campo con luz
45,00 €
Adestramentos ou aluguer campo completo sen
60,00 €
luz
Adestramentos ou aluguer campo completo con
70,00 €
luz
Competicións federadas sen venda de entradas
60,00 €
Competicións federadas con venda de entradas
100,00 €
Bono 10 alugueres medio campo
250,00 €
Bono 10 alugueres campo completo
450,00 €
NOTA:
O aluguer inclúe 15 minutos de vestiario, 105 minutos de xogo ou
adestramento no campo e outros 15 minutos de vestiario.
Os menores de idade deberán estar acompañado en todo momento por un
adulto responsable.

Aboado 3ª Idade
Aboados <18 años
Aboado só ximnasio
Aboados só Zona Termal
ENTRADAS LIBRES
Entrada libre Adulto

30,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
-

20,00 €
26,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €
17,00 €

- 3,50 €

- 2,50 €
- 2,50 €
-

Entrada libre 3ª Idade
Entrada libre <18 anos
OUTROS SERVIZOS

0,50 € (aboados)
1,00 € (non aboados)
4 € (aboados)
8 € (non aboados)
20,00 € (aboados)
25,00 € (non aboados)
160,00 € (aboados)
200,00 € (non aboados)
4 €/ tarxeta
20,00 € /h

Duchas bitérmicas con aromas
Bono 10 duchas bitérmicas con aromas
Masaxe completa
Bono 10 masaxes completas
Substituir tarxeta de acceso socios
Aluguer da Sala de Actividades do ximnasio

PUBLICIDADE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS
Anuncios publicitarios pavillón Colexio
Anuncios publicitarios pavillón do Espiño
Anuncios publicitarios pistas de tenis ou análogas
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INSTALACIÓNS CULTURAIS E CENTROS SOCIAIS
Dereito de uso da aula de música do Local Social
de Ans
Utilización da sala de exposicións ou
auditoriospara uso particular non promovidas
polo Concello ou as entidades inscritas no
Rexistro Municipal de Asociacións.
Utilización dos locais sociais para actividades
retribuídas

Anuncios publicitarios piscinas descubertas
Anuncios publicitarios Campo de Fútbol dos
Capelos
Anuncios publicitarios pistas polideportivas
descubertas
Anuncios publicitarios
Centro Deportivo

Estática

20,00 € (por membro/ano)
45,00 €/día
30,00 €/medio día
20,00 €/h.

-

1,50 €/m2/mes-----(18
€/m2/ano)
1,50 €/m2/mes-----(18
€/m2/ano)
1,50 €/m2/mes-----(18
€/m2/ano)
1,50 €/m2/mes-----(18
€/m2/ano)
2,00 €/m2/mes-----(24
€/m2/ano)
1,00 €/m2/mes-----(12
€/m2/ano)
1,50 €/m2/mes-----(18
€/m2/ano)

Audiovisual
(pases diario)
Bono publicidade en tódalas instalacións
deportivas ou culturais ou centros sociais

35,00 €/mes (fraccións 30 segundos)
- 1,35 €/m2 máis 30,00 €/mes
- (audiovisual)
-

NOTA: O cartel publicitario e a súa instalación correrán a cargo do anunciante.
A o deseño da publicidade audiovisual correrá a cargo do anunciante.
Os pagos realizaranse anualmente, a comezo das tempadas deportivas.
NOTAS XERAIS:
A Xunta de Goberno Local poderá ceder de xeito gratuíto para actos puntuais
as instalacións deportivas recollidas nesta ordenanza.
Todos estes prezos poderanse ver modificados no caso de que o Concello
asine convenios de colaboración con algúns dos clubs deportivo do municipio.
“

CVD: l6WIh0VsC4+XgBghWYio
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(FECHA: 20/01/2020 15:04:00)
FIRMADO POR Francisco Javier Gestal Pose
Versión imprimible

CVD: U50IqG8VVAqfSA+G1uqY
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FIRMADO POR Francisco Javier Gestal Pose
Versión imprimible

(FECHA: 23/01/2020 10:48:00)

Carral, na data da sinatura dixital ao marxe
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Informe de Intervención
_
_

En relación co expediente de modificación da Ordenanza Fiscal nº 22
“Reguladora da Taxa pola Utilización das instalacións deportivas e culturais
municipais” de cara a incluír a tarifa pola utilización das pistas de pádel
municipais unha vez cubertas as mesmas e dotadas de iluminación artificial, e
en virtude do establecido nos artigos 173 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, e 4.1 do Real Decreto 128/2018, do 16
de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, emítese o seguinte,
_
_

_
SEGUNDO.- Ao expediente incorporáronse todos os documentos esixidos polo
(TRLRFL), e, en especial, o estudo económico-financeiro previsto no seu artigo
25 na súa redacción dada pola Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación
da economía español.
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_
_
PRIMEIRO.- O expediente tramítase con arranxo ás disposicións contidas na
lexislación de réxime local - Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL) e lexislación reguladora das facendas locais - Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (TRLRFL)-.
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INFORME

__
TERCEIRO.- O expediente deberá someterse a estudo pola Comisión
Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, por así esixilo, entre outros, o artigo
20.1-c) da (LRBRL) e 82, 123, 126, entre outros, do Real Decreto 2568/1986, de
28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF).
O expediente, completo e ditaminado pola Comisión Informativa de Asuntos
Xerais do Pleno, deberá elevarse ao Concello Pleno para o seu debate e
aprobación, se procede, por maioría simple.
__
CUARTO.- O acordo de aprobación provisional será exposto ao público por

Moi Leal e Excelentísimo Concello de Carral (A Coruña)
Campo da Feira, n° 1 // C.P.: 15175// Tel.: 981670002 Fax: 981 6722 82// C.LF.: P-1502100 I
Páxina web: www.carral.es / Sede electrónica: http://sede.carral.es / Correo electrónico: correo@carral.es

prazo mínimo de trinta días hábiles, mediante anuncios no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de editos do Concello.
Poderán presentar reclamacións quen teñan un interese directo ou resulten afectados polo
acordo, e os Colexios Oficiais, Asociacións e demais Entidades legalmente constituídas para
velar polos intereses profesionais, económicos ou veciñais, que actúen en defensa dos que lles
son propios.
_
SÉTIMO.- As reclamacións presentadas deberán ser resoltas polo Concello Pleno que
acordará, ao mesmo tempo a aprobación definitiva da Ordenanza Fiscal.
_
No entanto, e no caso de que non se presenten reclamacións non será necesaria a adopción de
novo acordo, estendéndose a tales efectos certificación acreditativa de tal extremo pola
Secretaría Xeral.
_
Carral, na data da sinatura dixital ao marxe
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