ORDENANZA FISCAL REGULADORA DOS PREZOS PÚBLICOS POR
UTILIZAICÓN DO ALBERGUE MUNICIPAL DO CONCELLO DE MONDOÑEDO.
Artigo 1: FUNDAMENTO E NATUREZA
De conformidade co previsto nos artigos 2.1.e), 41 e 127 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das Facendas Locais, e no exercicio da potestade regulamentaria
recoñecida ao Concello de Mondoñedo, na súa calidade de Administración Pública
de carácter territorial, polos artigos 4, 49, 70.2 e concordantes da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, establécese o Prezo Público pola
prestación do servizo ou a realización da actividade albergue da natureza de Vilar
para utilización de diversos colectivos, sito en Vilar, parroquia de Santiago.
A presente Ordenanza será de aplicación a todos os usuarios que soliciten a
prestación do servizo a esta entidade local, dende a súa entrada en vigor ata a súa
derrogación ou modificación expresa.
Artigo 2: OBXECTO
O obxecto desta exacción constitúeo a utilización, estancia e/ou aloxamento no
albergue municipal do Concello de Mondoñedo.
Artigo 3: FEITO IMPOÑIBLE
Está constituído pola utilización, estancia e/ou aloxamento no albergue municipal
do Concello de Mondoñedo.
Artigo 4: OBRIGACIÓN DE PAGAMENTO E SUXEITO PASIVO
1.- A obrigación do pago do prezo público regulado nesta Ordenanza nace desde o
momento en que se inicia a utilización, estancia e/ou aloxamento, no albergue
municipal do Concello de Mondoñedo.
2.- Son suxeitos pasivos desta exacción as persoas naturais ou xurídicas usuarias
do albergue que se beneficien do servizo de estancia e/ou aloxamento no referido
albergue municipal.
Artigo 5: BASE DA EXACCIÓN
As bases desta exacción constitúena o número de persoas e os días naturais que se
ocupe o albergue de forma efectiva.
Artigo 6: TARIFAS
As tarifas pola prestación dos distintos servizos de aloxamento que se prestan no
albergue son os seguintes:
1. Prezo por persoa e noite por día natural, indistintamente sexan festivos ou
non: DEZ EUROS (10,00 €, IVE incluído)
2. Sábanas: DOUS EUROS (2,00 €).
3. Pola utilización dos servizos sen pernocta exigiranse CINCO EUROS (5,00 €,
IVE incluído).
Ademais da tarifa polo aloxamento, os usuarios responderán de todos os danos que
se produzan nos bens, mobles ou inmobles, cuxa utilización se lles permita. Para

responder a eles, o Concello de Mondoñedo poderá esixir, se o considera necesario,
unha fianza que lle será devolta á saída do albergue e tras comprobar que todo
segue en perfecto estado.
Artigo 7: DEREITOS LIQUIDADOS
Os dereitos liquidados por aplicación das tarifas recollidas no artigo anterior,
autorizan á utilización dos servizos, durante o tempo que o usuario permaneza no
albergue.
Artigo 8: RESERVAS DE ALOXAMENTOS
As reservas de aloxamentos efectuaranse directamente no propio Concello,
podéndose esixir un anticipo de parte do prezo, que será como máximo do 25% do
prezo total da estancia reservada. A petición de reserva por parte dun cliente farase
mediante escrito dirixido a este Excmo. Concello, ben por rexistro, por fax ou
correo electrónico (dirección de email do Concello).
Unha vez recibida a solicitude remitirase ao cliente unha confirmación sobre o seu
reserva, sempre que iso sexa posible e que o Excmo. Concello non observe motivos
debidamente xustificados para a denegación do solicitado. Na devandita
confirmación especificarase, día de entrada e saída, número de persoas
autorizadas, prezo total e réxime aplicable no caso de posible cancelación.
Artigo 9: ACCESO ÁS INSTALACIÓNS
O acceso ás instalacións obriga, de por si, á aceptación das normas de utilización
que polo órgano xestor de cada unha establézase.
As autorizacións de uso que se concedan terán carácter persoal e non poderán ser
cedidas ou subarrendadas a terceiro, o incumprimento deste mandato dará lugar á
anulación da autorización sen dereito a devolución ou indemnización de clase
algunha.
Artigo 10: COBRANZA
O pago da totalidade do prezo público farase efectivo ou se liquidará dende o inicio
da prestación do servizo, é dicir, no momento da entrada ao albergue, sen que
caiba adiamento ou fraccionamiento algún, salvo no caso de esixirse anticipos por
reserva de aloxamento.
Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago do prezo, o servizo non se
preste ou desenvolva, procederá á devolución do importe correspondente.
O prezo público exigirase en réxime de autoliquidación.
O pago efectuarase nas dependencias do Albergue conforme ás directrices que
marquen os servizos económicos do Concello, debendo efectuarse posteriormente o
ingreso destas cantidades, polo responsable do devandito centro, nun número de
conta subministrado ao efecto. O ingreso destas cantidades realizarase como
máximo semanalmente.
As débedas por prezos públicos esixiranse polo procedemento de présa.
Artigo 11: CANCELACIÓNS OU ANULACIÓNS DE RESERVAS

No caso de que o cliente desistise ou cancelase a reserva efectuada e abonara un
25% do prezo total da estancia reservada, terá dereito á devolución das cantidades
que abonase de acordo a:
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máis de 30 días de antelación.
30 ou menos días de antelación.
15 ou menos días de antelación.
7 ou menos días de antelación.

Artigo 12: INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En materia de infraccións e sancións se estará ao disposto na Lei Xeral Tributaria e
nas disposicións que a complementen e desenvolvan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Para o non previsto na presente Ordenanza estarase ao disposto na Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora de Bases de Réxime Local, no RDL 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido das Facendas Locais, na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, na
Lei 40/21015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e demais
disposicións complementarias actualmente en vigor ou que se diten en adiante.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte ao da publicación do seu
texto no Boletín Oficial da Provincia e unha vez transcorrido o prazo previsto no
artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, permanecendo
en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Dilixencia.- Para facer constar que a presente ordenanza foi modificada no Pleno da
Corporación, en sesión ordinaria de 23 de febreiro de 2018 (publicada aprobación
inicial no BOP nº 057 de 10/03/2018), aprobada definitivamente e publicada no
B.O.P. nº 103 de 7 de maio de 2018.

