ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO
XIMNASIO DAS INSTALACIÓNS NAUTICAS
Art. 1º.- Fundamento e naturaza
Ó ampara do previsto nos artigos 57 e 20, epígrafes I e 4 o) do Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo e de conformidade co que dispoñen os artigos 15 a
19 de dito texto legal, este Concello acorda a imposición e ordenación da Taxa pola
utilización do Ximnasio das instalacións nauticas.
Art. 2º .- Feito impoñible
Cosntitúe o feito impoñible da Taxa a utilización do Ximnasio especificado na
tarifa desta taxa
Art. 3º.- Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos da taxa, en concpeto de coantribuíntes, as persoas físicas
e xurídicas, así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria,
que se beneficien da utilización das instalacións, consonte o feito impoñible da taxa.
Art, 4º.- Responsables.
1. Serán responsables solidarias das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as
persoas físicas ou xurídicas ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei Xeral
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os
síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e
entidades en xeral, nos supostos ou alcance que sinala o artigo 40 da Lei
Xeral Tributaria.
Art. 5º. Beneficios fiscais.
Só se admitirán os beneficios fiscais que veñan establecidos pola lexislación
vixente.
Art. 6º. Cuota tributaria.
A contía da taxa determinaráse aplicando as seguintes tarifas:

TARIFAS APLICABLES.
Tarifa individual:
Para usuarios veciños de Ribadumia:

a) Para período de 1 mes:
b) Para períodos de 3 meses:
c) Para períodos de 6 meses:
d) Para períodos de 1 ano:

28 €
25 €/mes (75 €/ total período)
22 €/mes (132 €/ total período)
20 €/mes (240 €/ total período)

Para usuarios que non sexan veciños de Ribadumia:
a) Para período de 1 mes:
38 €
b) Para períodos de 3 meses: 35 €/mes (105€/ total período)
c) Para períodos de 1 ano:
30 €/mes (360€/ total período)
Bonos familiares
Para usuarios veciños de Ribadumia:

no mesmo

a) Para período de 1 mes: 35 €/ mes (para pais / fillos)
b) Para perído de 1 mes: 50 €/mes (para pais/ fillos e avós que convivan
domiclio)
Maiores de 65 anos:

15 €/mes

Socios do Club Náutico “O Muíño”:

15 €/mes

Articularáse un sistema de bonos, co seguinte desglose:
Para usuarios veciños de Ribadumia: Deberán adquirir un mínimo de 5 bonos, a 3
euros
sesión.
euros

Para usuarios de fora de Ribadumia: Deberán adquirir un mínimo de 5 bonos, a 4
sesión.
A duración dos bonos será de 3 meses

Art. 7º.- Devengo
Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír unha vez se autorice a referida
utilización das instalacións.
Art. 8º.- Réxime de declaración e ingreso:
O ingreso da taxa realizarase:
1. Tratándose da utilización das instalacións a taxa recaudarase mediante
autoliquidación, ingresando o seu importe o solicitante nas entidades
bancarias colaboradoras deste Concello ou na tesourería
municipal.-

Art. 9º.- Infraccións e sancións:
As infracción e sanción en materia tributaria rexeranse polo disposto nos artigos
178 e seguintes da Lei Xeral Tributaria e a súa normativa de desenvolvemento.
Disposición final:
A presente ordenanza entrará en vigor e será de aplicación a partires da
publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e permanecerá en vigor
en tanto non se acorde a súa modificación ou derogación expresa.”

ANEXO
ABONADOS:

PROCEDEMENTO DE ABONOS:

Documentación a presentar para o abono:
Para aplicación de tales cuotas establecerase na correspondente Ordenanza a d
ocumentación a presentar que será a seguinte:
- Fotocopia do DNI ou pasaporte.
- Certificado de empadronamento ou convivencia, no seu caso.
- Certificación bancaria ou copia da libreta na que se cargarán
os recibos das cuotas.
- 2 fotografías tamaño carnet
- Dirección actual e teléfono de contacto.
Para acceder ás instalacións o usuario deberá presentarse ante o encargado
da instalación o carnet de abonado que lle acredite como tal .-

