ORDENANZA FISCAL Nº 18, REGULADORA DO PREZO PUBLICO POLA PRESTACIÓN
DOS SERVICIOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS.
CONCEPTO
Artigo 1º.
De conformidade co previsto no art. 117, en relación co art. 41.b), ambos da Lei
39/88, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, este Concello establece o
prezo público pola prestación dos servicios das instalacións das piscinas municipais de
Mondoñedo, que se desarrollará conforme ó disposto no regulamento de réxime interno
que figura como anexo a esta ordenanza.
OBRIGADOS O PAGO
Artigo 2º.
Están obrigados ó pago do prezo público regulado nesta ordenanza, quenes
soliciten os servicios ou actividades deste Concello, á que se refire o artigo anterior.
Artigo 3º.
A contía do prezo público regulada por esta ordenanza, para cada unha das
modalidades de prestación do servicio, será a fixada na seguinte:
TAREFA:
a) Nenos e xoves ata 18 anos inclusive:
Entrada diaria...........
Abono mensual........
Abono tempada........

1,25 €.
9,46 €
12,60 €

b) Xoves e adultos:
(de máis de 18 anos)
Por cada día.........
Abono mensual........
Abono tempada........

2,20 €
15,76 €
18,91 €

c) Familiares:
Abono mensual........
Abono tempada........

25,21 €
37,82 €

Os abonos serán persoais e intransferibles.
Polo que respecta ós abonos familiares considerase unidade familiar a integrada
polos cónxuxes e fillos que convivan con seus pais, dependendo economicamente deles.
En caso de impartición de cursillos de natación ou doutro tipo organizados polo
Concello, os socios e abonados gozarán de vantaxes económicas e doutra clase.
OBRIGACION DE PAGO
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Artigo 4º.
1. A obrigación de pago do prezo público regulado nesta ordenanza, nace dende
que se solicita a prestación dos servicios especificados no artigo 1º.
2. O pago do prezo público efectuarase no momento de entrar no recinto das
piscinas municipais ou ó solicita-las distintas tarxetas de abono ou carnets.
3. As solicitudes de pagos das tarxetas de abonado realizaranse nas dependencias
municipais.
A tarxeta de abonado debe levarse sempre que se queira facer uso das instalacións
e debe mostrarse cando o solicite o persoal de control.
DISPOSICION ADICIONAL.
Pata todo o non previsto neste texto será de aplicación a regulación contida na Lei
39/88 de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais e demais disposicións
aplicables en materia de Réxime Local, así como o establecido no Decreto 53/1989, de 9
de marzo, polo que se aproba o regulamento sanitario de piscinas de uso colectivo, da
Xunta de Galicia.
DISPOSICION FINAL.
A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
ANEXO I
1. O horario de funcionamento das piscinas municipais será de 12 a 20 horas.
2. o acceso ás instalacións realizarase pola taquilla existente a tal efecto, non
permitíndose a entrada unha hora antes do cerre.
3. A tarefa de prezos polo uso dos servicios, será a seguinte:
a) Nenos e xoves ata 18 anos inclusive:
Entrada diaria.......
1,25 €
Abono mensual........
9,46€
Abono tempada........ 12,60 €
b) Xoves e adultos:
(de máis de 18 anos)
Entrada diaria...........
Abono mensual........
Abono tempada........

2,20 €.
15,76 €
18,91 €

c) Familiares:
Abono mensual........
Abono tempada........

25,21 €
37,82 €
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4. Os empregados de taquilla entregarán a quenes accedan ó recinto o
correspondente ticket de entrada, debendo obter un novo ticket, unha vez abandonado o
mesmo para volver a acceder ás instalacións.
5. A capacidade máxima de utilización simultánea das instalacións é, polo que
respecta á piscina de adultos, de 212 persoas.
6. Queda prohibida a entrada na zona de baño con roupa ou calzado da rúa. O
público, espectadores, visitantes e/ou acompañantes utilizarán unicamente os locais e
áreas reservados para os mesmos, empregando para elo accesos específicos.
aseos.

7. E obrigatorio o uso de calzado de baño nos locais

destinados a vestiarios e

8. Queda prohibida a entrada na zona reservada a bañistas, de persoas que
padezan algunha enfermidade transmisible, especialmente afeccións cutáneas
sospoeitosas, pudendo ser recoñecidos a estes efectos polo persoal sanitario das piscinas.
9. E obrigatorio a ducha antes da inmersión nas piscinas e de uso de baños de pé
(pedilubios), cando o acceso ó paseo do vaso da piscina se realice dende o exterior.
10. Recomendase o uso do gorro de baño, fundamentalmente en colectivos con
idade escolar.
11. Queda prohibida a entrada de animais nas instalacións.
12. Queda prohibido comer, beber ou fumar na zona reservada a bañistas, así como
o uso de aletas, gafas, etc. e elementos de flotación distintos das burbullas. Igualmente
prohíbese practicar xogos que molesten ós demais en todo o recinto.
13. Queda prohibido deixar desperdicios dentro do recinto da instalación, debendo
emprega-las papeleiras ou outros recipientes destinados a tal efecto.
SERVICIO DE GARDARROUPA
14. Existe a disposición dos usuarios un servicio de gardarroupa, en onde poderán
deposita-las súas pertenencias, podendo utilizar a tal efecto, previo pago, taquillas que
permanecerán pechadas con chave. Os empregados entregarán dicha acreditativa do
depósito realizado, así como a chave correspondente á taquilla e faranse cargo da mesma
unha vez que se proceda á retirada dos obxectos depositados.
15. Non se responderá dos obxectos depositados no gardarroupa.
SERVICIO DE BAR-CAFETERIA
16. O recinto de cafetería é l único lugar da instalación en onde se permite o
consumo de alimentos e bebidas.
SERVICIO DE SALVAMENTO E ATENCION SANITARIA.
17. Existe a disposición dos usuarios un servicio de salvamento e atención sanitaria.
18. E obrigatorio cumpri-las instrucións que no exercicio das súas funcións den os
socorristas, así como do restante do persoal das instalacións.
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RECLAMACIONS E SUXERENCIAS
19. Existirá un libro de reclamacións a disposición dos usuarios na taquilla de
acceso ó recinto, así como un buzón de suxerencias.

Dilixiencia.- Para facer constar que a presente ordenanza foi aprobado polo Pleno do
Concello 0 30-10-2008
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