
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE 
LUDOTECA 
 
ARTIGO 1. Fundamento e Obxecto  
 
En uso das facultades contidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, polo 
artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e 
de conformidade co disposto no artigo 20 en relación cos artigos 15 a 19 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a taxa por servizo de 
ludoteca.  
 
ARTIGO 2. Feito Impoñible  
 
Constitúe o feito impoñible a utilización do servizo de ludoteca, por parte de nenos/ 
as de 3 ata 12 anos de idade.  
 
Enténdese por ludoteca aquel centro social que desenvolve actividades lúdicas, 
recreativas, educativas e culturais, durante o tempo libre, a través dun Proxecto 
Lúdico Socioeducativo, guiado por profesionais, co fin de desenvolver a 
personalidade do neno/a e estimular as relacións con outros/ as nenos/ as, pais e 
educadores.  
 
ARTIGO 3. Finalidade do servizo  
 
A ludoteca Municipal debe posibilitar que os recursos cos que conta sirvan para 
favorecer o desenvolvemento integral dos nenos/ as que a utilicen. Este 
desenvolvemento integral, obxectivo ao que se dirixirá a intervención do 
ludotecario/a, axustarase nas súas actuacións educativas aos seguintes obxectivos 
máis particularizados:  
 

— Favorecer e estimular o xogo dos nenos e nenas.  
— Ofrecer á poboación infantil novas posibilidades lúdico-educativas e de 
tempo libre.  
— Poñer a disposición dos nenos e nenas un lugar de encontro, onde 
reunirse con compañeiros/as de xogo.  
— Fomentar a autonomía nos nenos/as dándolles posibilidades de elección, 
decisión e toma de responsabilidades.  
— Potenciar hábitos e pautas de comportamento contorna a diversos eixos: 
hixiene, respecto, orde e convivencia, así como o desenvolvemento de 
aprendizaxes, destrezas ou habilidades propias de cada tipo de xogos.  
— Ofrecer as mesmas oportunidades de xogo para todos os nenos e nenas, 
favorecendo a non discriminación por motivo de sexo, raza, nivel económico, 
minusvalías, etc.  
— Potenciar o uso de todo tipo de xoguetes tanto para nenas como para 
nenos. 
— Ofrecer o servizo da ludoteca como un recurso didáctico aos profesores, 
mestres e educadores.  
— Orientar aos pais en relación coa compra dos xoguetes que conveñen aos 
seus fillos.  
— Aumentar a comunicación e mellorar as relacións dos nenos e nenas co 
adulto en xeral e dos fillos con pais en particular.  

 
ARTIGO 4. Horario do Servizo  
 



O servizo de ludoteca estará aberto todo o ano, excepto sábados, domingos e días 
festivos.  
 
O horario do servizo estará exposto á entrada da ludoteca, non obstante o horario 
será o seguinte:  
 

 HORARIO LECTIVO: De 8:00 h a 9:25 h e de 16:00 h a 20:00 h.  
 HORARIO NON LECTIVO: De 16:00 h a 20:00 h.  
 

Con todo, este horario podería estar suxeito a modificacións segundo a demanda do 
servizo.  
 
ARTIGO 5. Suxeitos Pasivos  
 
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a 
que se refire o artigo 35 e seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral 
Tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas e utilicen o servizo de ludoteca 
municipal.  
 
Son responsables directos do pago quen exerza a patria potestade sobre os 
menores que se beneficien do servizo de ludoteca.  
 
ARTIGO 6. Responsables  
 
Responderán da débeda tributaria os debedores principais xunto a outras persoas 
ou entidades.  
 
A estes efectos, consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do 
apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. Salvo 
precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade será sempre subsidiaria. 
Responderán solidariamente as obrigacións tributarias do suxeito pasivo as persoas 
físicas e xurídicas a que se refiren os artigos 42 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, Xeral Tributaria.  
 
En relación á responsabilidade solidaria e subsidiaria da débeda tributaria estarase 
ao establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, Xeral Tributaria.  
 
ARTIGO 7. Cota Tributaria  
 
A cota tributaria de a taxa do servizo de ludoteca municipal será a fixada na 
seguinte tarifa.  
 
NÚMERO CONCEPTO COTA COTA 

BONIFICADA 
FAMILIA 

NUMEROSA 

COTA 
BONIFICADA 

FAMILIAS 
CON 

RENDAS 
INFERIORES 
2 VECES AO 

IPREM 
(1.065,01€) 

1 Asistencia puntual 2,00 €/hora 1,00 €/hora 1,00 €/hora 
2 Bonos de 4 horas 

campamentos Nadal 
e Verán 

150,00 €/mes 
75,00 

€/quincena 

75,00 €/mes 
37,00 

€/quincena 

75,00 €/mes 
37,00 

€/quincena 
3 Bonos xornada 300,00 €/mes 150,00 €/mes 150,00 €/mes 



completa 
campamentos Nadal 
e Verán 

150,00 
€/quincena 

75,00 
€/quincena 

75,00 
€/quincena 

É compatible coas taxas ou prezos que puidesen chegar a establecerse por servizo 
extraordinarios non previstos inicialmente no Plan de actividades do servizo público 
municipal de ludoteca.  
 
ARTIGO 8. Deveño  
 
A taxa considerarase devengada, nacendo a obrigación de contribuír, desde o 
momento no que se solicita a prestación da actividade que constitúe o feito 
impoñible.  
 
A estes efectos, entenderase solicitada dita actividade no momento en que se 
produza a “Matrícula e Inscrición”.  
 
ARTIGO 9. Normas de Xestión  
 
O pago da taxa será periódico con carácter mensual pola prestación do servizo de 
ludoteca no momento en que se produza a “Matrícula e Inscrición”.  
 
Ingresarase nas oficinas Municipais, na Entidades colaboradoras determinadas polo 
Concello, ou mediante domiciliación bancaria.  
 
Conforme ao artigo 26.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais, no suposto 
que por causas non imputables ao suxeito pasivo, o servizo público non se puidese 
prestar ou desenvolver, procederá a devolución do importe correspondente.  
 
ARTIGO 10. Infraccións e sancións.  
 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como ás sancións 
que ás mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 181 e 
seguintes da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, así como as súas 
disposicións de desenvolvemento, segundo o disposto no artigo 11 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.  
 
ARTIGO 11. Lexislación aplicable.  
 
En todo o non previsto na presente Ordenanza estarase ao disposto no texto 
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases de Réxime Local, a Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, a Lei 
8/1989, do 13 de abril, de Taxas e Prezos Públicos, así como na Ordenanza Fiscal 
Xeneral aprobada por este Concello.  
 
Disposición Final.  
 
Unha vez efectúese a publicación do Texto íntegro da presente Ordenanza no 
Boletín Oficial da Provincia, entrará en vigor, continuando a súa vixencia ata que se 
acorde a súa modificación ou derrogación expresa. 
 
Dilixencia.- Para facer constar que a presente ordenanza foi modificada no Pleno da 
Corporación, en sesión ordinaria de 29 de decembro de 2017,(publicada aprobación 
inicial no BOP nº 019 de 24/01/2018), aprobada definitivamente e publicada no 
B.O.P. nº 063 de 17/03/2018. 



 
 


