
A N u N C I O

O Pleno deste Concello, na súa sesión do 29 de setembro do 2011, aprobou inicialmente expediente
de imposición da Ordenanza Reguladora do Prezo Público por utilización de Instalacións Deportivas.
Mediante anuncio no B.O.P. nº 200 do 18 de outubro, o expediente foi exposto ó público durante un
prazo de 30 días hábiles, sen que nese prazo fose presentada ningunha reclamación contra o mesmo,
polo que se considera definitivamente aprobado de acordo co establecido no artigo 17.3 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas
Locais. Así mesmo, ós efectos establecidos no artigo 17.4 do citado RDL 2/2004, e 70.2 da Lei 7/1985 de
2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, publícase o texto íntegro da ordenanza aprobada:

PREZO PÚBLICO POR UTILIZACION DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ORDENANZA REGULADORA

ARTIGO 1. OBXECTO

De conformidade co previsto no artigo 41 do Texto Refundido da Lei Reguladora das facendas locais,
aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o prezo público pola prestación dos
servizos de Instalacións Deportivas especificados nas tarifas contidas no apartado do artigo 3 seguinte,
que se rexerá pola presente Ordenanza.

ARTIGO 2. OBRIGADOS AO PAGO.

Están obrigados ao pago do prezo público regulado nesta Ordenanza quen se beneficien os servizos
ou actividades prestados ou realizados por este Concello, a que se refire o artigo anterior.

ARTIGO 3. CONTÍA.

1. A contía do prezo público regulado nesta Ordenanza será a fixada na Tarifa contida no apartado
seguinte para cada un dos servizos ou actividades.

2. A tarifa deste prezo público será a seguinte:

Epígrafe 1. Utilización das Piscinas ao aire libre

—1.ENTRADA : 1 €

—2. BONO INDIVIDuAL:

— * Residentes no Municipio:

— adultos ......................... 20 €

— nenos ata 16 anos........ 16 €

— * Non Residentes no Municipio:

— adultos ......................... 35 €

— nenos ata 16 anos..........25 €

—3. BONO fAMILIAR: (só para as persoas que están empadroadas no concello de Silleda):

* Bono pai e Nai.................. 20 €

* Cota 1º fillo....................... 16 €

* Cota 2º fillo......................... 8 €

* Cota 3º fillo ( ou máis)........ 0 €

A condición de abonado adquirirase tralo pagamento do prezo correspondente e a acreditación de
estar empadroado no municipio de Silleda.

—4. CuRSOS NATACIÓN
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Abonados:

— Nenos: 3 €

— Adultos: 9 €

Non abonados:

— Nenos: 20 €

— Adultos: 30 €

Epígrafe 2. Utilización de Pistas de Tenis e Padel.

Por hora ou fracción:

— Adultos: 2,00 €

— Menores de 16 anos, non acompañados de adultos: 1,00 €

— utilización de alumbrado en pistas: 1,50 €

Epígrafe 3. Utilización dos campos de fútbol de terra.

— Por hora ou fracción, con luz: 30 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 18 €

Epígrafe 4. Utilización de campos fútbol de herba artificial.

— Por hora ou fracción, con luz: 50 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 35 €

Epígrafe 5. Utilización dos pavillóns polideportivos cubertos:

a)  Pavillón de Silleda:

— Por hora ou fracción, con luz: 8 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 5,50 €

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con entrada gratuíta: 150,25 € por acto
e día.

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con cobro de entrada: 460 € por acto e
día.

b)  Pavillón da Banderia:

— Por hora ou fracción, con luz: 6,50 €

— Por hora ou fracción, sen luz: 4,50 €

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con entrada gratuíta: 90,25 € por acto e
día.

— Por actos, exposicións e actividades alleas ao deporte, con cobro de entrada: 290 € por acto e
día.

ARTIGO 4. OBRIGA DE PAGO.

1. A obriga de pago do prezo público regulado nesta Ordenanza nace desde que se preste ou realice
calquera dos servizos ou actividades especificados no apartado 2 do artigo anterior.

ARTIGO 5. XESTIÓN

—No referente ás piscinas: A obriga de pagar o prezo público nace desde que se inicia a prestación
do servizo. A entrada abonarase no momento de entrar no recinto da piscina .

Os bonos aboaranse no departamento de Tesourería do Concello, sito na Casa Consistorial. Mediante
o bono terase dereito a utilización das instalacións durante toda a tempada de baño, sendo necesario a
obtención dun novo para a tempada seguinte.

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 236 Luns 12 de decembro de 2011 Páx. 44



Tan só será necesaria a obtención dun único bono para poder acceder a calquera das piscinas
municipais

—  No resto das intalacións instalacións deportivas municipais:

—  Para a utilización das instalacións a entidades deberán presentar o xustificante bancario do
aboamento efectivo do prezo público correspondente ao pagamento dos servizos .O importea
aboar será indicado polo Departamento de Tesourería. O pagamento do prezo público
efectuarase dentro das 24 horas seguintes á recepción da comunicación da concesión e, en
todo caso, antes da utilización da instalación.

ARTIGO 6. EXENCIÓNS

Os clubs federados do Concello estarán exentos do pagamento das tarifas por uso das instalacións.
Igualmente estarán exentas aquelas actividades organizadas por colexios de Silleda, as asociacións
municipais, os clubes de veteranos así como as organizacións de carácter político.

Disposición final:

De acordo co establecido nos artigos 70.2 e 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, a presente Ordenanza entrará en vigor despois da súa publicación completa no Boletín
Oficial da Provincia, unha vez aprobada definitivamente polo Pleno da Corporación.

Silleda, a 25 de novembro de 2011.—A Alcaldesa-Presidenta, Paula fernández Pena. 2011011666

A N u N C I O

Transcurrido o prazo de trinta días hábiles dende a publicación no B.O. da Provincia nº 200 de data
18 de outubro de 2011 do anuncio relativo a aprobación inicial do “Regulamento Municipal de
Ceremonias Civís”, sen que contra o mesmo se viñeran a producir ningunha reclamación ou suxestión,
elévase tal aprobación inicial a definitiva, e publícase o seu texto íntegro, quedando redactado do
seguinte xeiro:

REGULAMENTO MUNICIPAL DE CERIMONIAS CIVÍS QUE SOLICITEN OS CIDADÁN/AS.

Os Concellos, como entidades públicas que son, deben satisfacer as necesidades e aspiracións da
comunidade veciñal, en exercicio dos lexítimos dereitos que lles asisten. Polo tanto, adoptaránse as
medidas lexislativas, administrativas e de toda índole que sexan necesarias para asegurar que os dereitos
e liberdades recoñecidos aos individuos na Declaración de dereitos humanos e na nosa CE sexan
efectivos, sen máis limitacións que as que se impoñan de conformidade coas obrigas e compromisos
internacionais aplicables e as que determine a lei; así como garantir o debido recoñecemento e respecto
dos dereitos e liberdades alleos e responder ás xustas esixencias da moral, da orde pública e do benestar
xeral dunha sociedade democrática.

O Concello de Silleda consciente dos dereitos e liberdades dos individuos recoñecida na Declaración
universal de Dereitos Humanos de 1948, e na CE nos seus artigos 10,14 e 16, en cumprimento do
mandato constitucional a todos os poderes públicos de preservar os dereitos dos cidadán/as, considera
que unha das vías adecuadas para a formación da cidadanía activa é potenciar a conciencia de pertenza
ao municipio de Silleda e, polo tanto, á súa cidadanía.

Para difundir os valores cívicos de solidariedade, respecto aos demais, a corresponsabilidade e
cohesión social e pertenza a unha comunidade, é conveniente dar relevancia aos momentos máis
importantes da vida dos cidadán/as:

—  O seu nacemento, que comporta a chegada e a súa incorporación á comunidade da que vai
ser membro, e un conxunto de dereitos e obrigas que como cidadán/a correspóndenlle.

—  Os compromisos sociais que asuma a través de actos ou cambio de estado, o que supón a
asunción doutras obrigas e o goce doutros dereitos propios do novo estado.
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