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ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE CASAS 
DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E 

OUTROS SERVIZOS ANÁLOGOS 
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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 do réxime local, e os artigos 20 e 58 da Lei 39/88, de 

28 de decembro, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 da Lei 39/88, de 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 IMPOÑIBLE. 

Constitúen o feito impoñible da Taxa a prestación dos servizos de casas 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. RESPONSABLES. 

• Serán responsables solidarias 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 responsables 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 establecidos nas normas con rango de lei ou deriven 

de tratados ou acordos internacionais. 
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Artigo 7. PERCEPCIÓN. 

Percíbese a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude de prestación do 

servizo ou actividade. 

Artigo 8. LIQUIDACIÓN. 

• Cando se trate de servizos ou actividades cunha liquidación que se poida cuantificar no momento 

de presentala solicitude de prestación, liquidarase nese mesmo momento ou no momento posterior, 

pero sempre antes de presta-lo 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 ingreso nos prazos previstos 

no Regulamento xeral de recadación para a liquidación de contraído previo, sen prexuízo de abrir o 

oportuno expediente de sanción 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 Tesourería municipal ou nas entidades financeiras 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, cunha redacción definitiva aprobada polo Pleno da Corporación 

na sesión que tivo lugar na data que se expresa no anexo a esta ordenanza, entrará en vigor o día 1 de 

xaneiro de 1999. 
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A N E X O 

I.- TARIFA DE PREZOS POLA UTILIZACIÓN DA PISCINA CUBERTA MUNICIPAL. 

SOCIOS MES TRIMESTRE ANO 

INDIVIDUAL  23,76€ 64,17 € 199,28 € 

FAMILIAR 2 28,31 € 76,43 € 237,81 € 

FAMILIAR 3  32,51 € 87,76 € 273,04 € 

FAMILIAR 4  36,35 € 98,13 € 305,33 € 

FAMILIAR 5 39,85 €      107,58 € 334,69 € 

FAMILIAR + 5 42,64 € 115,13 € 358,17 € 

PENSIONISTAS (*) 13,97 € 37,75 € 117,44 € 

INFANTIL (ata 16 anos) 13,97 € 37,75 € 117,44 € 

Matricula: 6,99 €. Se se produce a baixa durante máis dun mes ao longo do ano, a matricula deberá 

ser pagada de novo. Os socios teñen dereito a usar a instalación sen límite de tempo e durante todo o 

horario de libres. No abono familiar están incluídos o matrimonio e os fillos. Os socios terán un 50 % 

de desconto nos cursos. 

(*) Os deportistas federados no Porriño poderán acollerse a estes prezos 

CURSOS (Prezos por mes) 3 días/semana 2 días/semana 1 día/semana 

ADULTOS 

Socios 15,74 € 12,23 € 6,12 € 

Non Socios 31,45 € 24,46 €     12,23 € 

NENOS (*) 

Socios 12,23 € 8,74 € 4,37 € 

Non Socios 24,46 € 17,47 € 8,74 € 

Matricula: 6,99 € o primeiro mes. Se se produce baixa máis dun mes ao longo do ano a matricula 

deberá ser pagada de novo. 

ABONOS 20 BAÑOS (Validez de 60 días) 

ADULTOS: 22,36 € 

NENOS (*): 13,97 € 

 

ENTRADA DIARIA 

ADULTOS: 2,45 € 

NENOS (*): 1,40 € 

(*) Pensionistas e deportistas federados no Porriño poderán acollerse a estes prezos. 

Os nenos menores de 3 anos acompañados, terán acceso gratuíto. 



Ordenanza reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros 

servizos análogos 

12.4  Ordenanzas Fiscais 

 

PREZOS ESPECIAIS 

COLEXIOS E COLECTIVOS PERTENCENTES A 
INSTITUCIÓNS SEN ÁNIMO DE LUCRO 

1 día / semana: 15,74 € trimestre (1) 

1 día/semana: 24,46 € cuadrimestre 

1 día / semana:             6,99 € mes. 

(1) En horario escolar: luns a venres de 9,00 a 13.30 horas. 

 

 SOCIOS NON SOCIOS 

ESCOLA DE NATACIÓN:  8,74 € 17,47 € 

BEBÉS (3 días / semana)    21,32 € 42,64 € 

CURSO EMBARAZADAS: (2 días semana) 12,23 € 24,46 € 

SAUNA (Sesión): Gratis 2,79 € 

Os prezos serán revisados como mínimo cada ano e aplicarase a subida correspondente ao IPC. 

II.-  A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión 

celebrada ao efecto o día 23 de outubro de 1.998. 


