
ORDENANZA FISCAL Núm. 26
REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, ASÍ
COMO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NELAS.

Artigo 1 
No uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e de conformidade co disposto nos artigos
20 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, este Concello
establece a taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como
por prestación de servicios nelas que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal.

Obrigados ó pagamento 
Artigo 2 
Están obrigados a pagamento da taxa reguladora nesta ordenanza quen utilice as
instalacións ou se beneficie do servizo prestado por este concello, a que se
refire o artigo anterior.

Normas de xestión e obrigación de pagamento . 
artigo 2 Bis 
A obriga de pagar esta taxa nace dende que se inicia a prestación do servizo ou
a utilización do dominio público, mediante a solicitude de prestación ou acceso
as instalacións.
O  pago  das  cotas  establecidas  no  artigo  3  desta  Ordenanza  realizárase  nas
propias instalación deportivas municipais ou no seu caso, mediante ingreso nas
contas habilitadas ó efecto en entidades colaboradoras autorizadas polo Concello
de Ferrol, sempre con caracter previo ó inicio do uso das instalacións ou a
prestación dos servizos correspondentes: 
a) No momento de entrar ó recinto de que se trate.
b) No momento de formaliza-la inscrición como abonado.
c) Cando se solicite polo usuario o aluguer ou reserva de uso da instalación ou
pista de que se trate. 
Para o suposto de actividades que teñan un caracter continuado, o ingreso sas
cotas  establecidas  realizárase  no  memento  de  darse  de  alta  nas  sucesivas
renovacións,  podendo  ser  fraccionado  o  pago  sempre  e  cando  se  domicilie  o
pagamento das sucesivas fraccións e previo ingreso da cota correspondente á
inscrición.  Nestes  casos,  a  renuncia  á  utilización  das  instalacións  non
outorgará dereito ningún de devolución do importe das taxas aboadas, salvo que a
renuncia sexa presentada cunha antelación mínima de 5 días hábiles antes da data
do cese da actividade, curso ou utilización.

Contía 
Artigo 3 
A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a seguinte: 

PISTAS CENTRAIS DOS PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS
DE A MALATA, CARANZA, ESTEIRO E ENSANCHE

Adestramentos alevíns, infantís e xuvenís 9,50 €/hora
Adestramentos júniors e séniors 14,80 €/hora
Competicións oficiais alevíns, infantís e 
xuvenís

12,80 €/partido

Competicións oficiais júniors e séniors 26,50 €/partido
Encontros 3ª división 59,40 €/partido

Encontros 2ª división 0,00 €/partido
Encontros 1ª división e División de Honor 148,70 €/partido
Encontros Internacionais 228,30 €/partido
Cando se celebren encontros entre conxuntos de distinta categoría, aplicarase
a tarifa que corresponda ó conxunto de superior categoría
Educación Física colexios (horario matinal) 9,00 €/hora
Festivais e actos deportivos organizados por
Colexios e entidades deportivas (sen 

43,00 €/hora



despacho de billetes)
Festivais e espectáculos artísticos de 
carácter profesional, alleos ó deporte

3.419,30 €

Actos sociais, estatutarios, asembleas, etc.
de asociacións e actividades alleas ó 
deporte

1.874,30 €

PISTAS LATERAIS DOS PAVILLÓNS POLIDEPORTIVOS 
DE A MALATA, CARANZA E ESTEIRO

Adestramentos alevíns, infantís e xuvenís 7,50 €/hora
Adestramentos júniors e séniors 10,60 €/hora
Competicións alevíns, infantís e xuvenís 9,00 €/partido
Competicións júniors e séniors 12,80 €/partido

PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBERTAS
Adestramentos alevíns, infantís e xuvenís 5,10 €/hora
Adestramentos júniors e séniors 7,50 €/hora
Competicións alevíns, infantís e xuvenís 5,80 €/partido
Competicións júniors e séniors 7,50 €/partido

PISTAS DE TENIS
Utilización para adestramentos 4,30 €/hora
Competicións oficiais ata 14 anos 5,30 €/partido
Competicións oficiais de 15 a 18 anos 6,30 €/partido
Competicións oficiais de 19 anos en diante 8,50 €/partido

PISTAS DE PADEL
s/luz c/luz

Utilización para adestramentos 5,20 €/hora 6,30 €/hora
Competicións oficiais ata 14 anos 5,80 €/partido 7,50 €/partido
Competicións oficiais de 15 a 18 
anos

6,90 €/partido 8,50 €/partido

Competicións oficiais de 19 anos 
en diante

9,00 €/partido 10,60 €/partido

XIMNASIOS
Alugamento ximnasios 9,00 €/hora
Ximnasia de Mantemento Adultos, Aerobic, etc. (2 h. 
sem.)

13,80 €/mes

Ximnasia de Mantemento Adultos, Aerobic, etc. (3 h. 
sem.)

19,10 €/mes

Escolas deportivas ata 14 anos 5,10 €/mes

As posibles actividades recreativo-deportivas para adultos que se organicen
con carácter periódico terán unha tarifa similar á de ximnasia de mantemento e
nas de carácter puntual estudarase unha tarifa para cada momento

As actividades de ximnasia de mantemento, escolas deportivas e actividades
recreativo-               deportivas de carácter periódico deberán pagar no
momento da inscrición 8’30 € en concepto de tarxeta de abonado

Alugamento de bancadas portátiles (módulo) 44,6 €/día

PISTAS DE ATLETISMO
Utilización pistas por atletas de clubs ou 
independentes

10,60 €/trimestre

Competicións deportivas 44,60 €/xornada
(Enténdese por xornada ata 3 horas)

PISCINAS CLIMATIZADAS
PISCINA (12,5 x 5)



Aprendizaxe ata 18 anos (2 sesións semanais) 9,00 €/mes
Natación bebés (unha sesión semanal) 9,00 €/mes
Alugamento con monitor 21,30 €/hora
Alugamento sen monitor 13,80 €/hora
PISCINAS (25 x 12,5)
Natación escolar (1 sesión semanal) 5,30 €/mes
Escola de Natación (de 4 a 14 anos, 2 ses./sem.) 9,00 €/mes
Escola de Natación (de 4 a 14 anos, 3 ses./sem.) 12,80 €/mes
Natación perfeccionamento (15 a 18 anos, 2 s/s.) 10,60 €/mes
Natación perfeccionamento (15 a 18 anos, 3 s/s.) 16,00 €/mes
Natación oposicións (2 sesións semanais) 11,70 €/mes
Natación oposicións (3 sesións semanais) 17,50 €/mes
Natación rehabilitación (2 sesións semanais) 18,60 €/mes
Natación rehabilitación (3 sesións semanais) 27,60 €/mes
Natación adultos (2 sesións semanais) 19,60 €/mes
Natación adultos (3 sesións semanais) 29,20 €/mes
Natación mtmto. maiores 65 anos (2 ses./semana) 14,30 €/mes
Natación mtmto. maiores 65 anos (3 ses./semana) 21,30 €/mes
Estes prezos incrementaranse en 2’20 € para 2 sesións/semana e 2’70 € para 3
sesións/semana en aprendizaxe e perfeccionamento con monitor
Alugamento por rúas adestramentos clubs 9,00 €/hora
Alugamento por rúas adestramentos clubs de natación 
(sen monitor)

5,10 €/hora

Alugamento piscina para competicións (máx. 4 h) 112,50 €/hora
Curso Natación nenos (ata 14 anos, 20 sesións) 17,50 €
Curso Natación (maiores de 14 anos, 20 sesións) 25,50 €
Baños libres         
Abonos de luns a venres polas mañás, sábados (tardes) e domingos válidos dende
o 1 de outubro ata o 30 de xuño
Ata 18 anos (10 sesións) 20,20 €
Maiores de 18 anos (10 sesións) 31,80 €
Ata 18 anos 2,70 €/sesión
Maiores de 18 anos 3,70 €/sesión
Festivais natación recreativa (máximo 4 horas) 87,10 euros
Waterpolo 
Adestramentos 16,00 €/hora
Partido oficial 27,60 €/partido

OUTROS SERVIZOS PISCINA MUNICIPAL DE A MALATA 
Abonado individual 37,10 €/mes
Abonado familiar 53,10 €/mes
Abonado de jornada reducida (12’30-15’30) 17,40 €/mes
Abonado individual de mañás 24,20 €/mes
Abonado fin de semana (desde el viernes
a las 13'00h. hasta el domingo a las 14'00h.)

17,90 €/mes

Familiar de abonado ata 18 anos e/ou con carné de
estudiante

8,00 €/mes

Abono só ximnasio 21,30 €/mes
Uso libre todos os servicios 5,30 €/sesión
Uso libre ximnasio 4,30 €/sesión
Natacion adultos (1 sesion / semanal) 9,50 €
Natacion adultos con monitor (1sesion/semanal) 9,50+1,60 €
Servicio médico e estética 1ª sesión 37,10 €
Servicio médico e estética resto das sesións 22,30 €
Sesión actividades lúdicas. 1ª hora 3,00 €/sesión
Sesión actividades lúdicas. 3 horas 4,00 €/sesión
Alugamento sala. 1 hora 63,70 €
Novos cursos (1 sesión semanal)* 10,60 €/mes
Seguro médico anual 11,70 €
Sauna  1,90 €/sesión
Solarium 5,80 €/sesión



Solarium (10 sesións) 43,60 €
Masaxe (parcial) 11,50 €
Masaxe (total) 14,80 €
Rehabilitación acuática 11,50 €/sesión
Programa Integral de Rehabilitación acuática Socio+28,60 €/mes
Programa Libre de Rehabilitación Socio+5,80 €/mes
Tratamento Fisioterapéutico 13,60 €/sesión
Matronatación 9,50 €/sesión
Actividades de sala (acceso libre en funcion del
nº de plazas y de la capacidad de las salas)

3,80 €/sesión

* En novos cursos contémplanse todas aquelas actividades relacionadas coa
actividade física e o deporte que se desenvolvan con monitor nas salas que se
habilitarán,  por  exemplo:  ximnasias  brandas,  traballo  de  lombo,
estiramentos ... 

Tódalas actividades das piscinas con excepción das competicións, adestramento
de clubs, baños libres e festivais deberán pagar no momento da inscrición 8,30
€, en concepto de tarxeta de abonado

Tasa por perdida ou deterioro da tarxeta identificativa 1,30 €

Tasa por perdida de pulsera identificativa 1,10 €

ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL A MALATA
s/luz c/luz

Partidos futbol entre equipos españois de
1ª div.

820,00 € 1.039,00 €

Partidos futbol entre equipos españois de
2ª div. A 696,00 € 851,00 €

Partidos futbol entre equipos españois de
2ª div. B

488,00 € 613,00 €

Partidos futbol entre equipos españois de
3ª div.

327,00 € 415,00 €

Outras categorías 228,00 € 290,00 €
Partidos Internac. de seleccións 
profesionais

1.039,00 € 1.298,00 €

Partidos Internac. de seleccións non 
profesionais

893,00 € 1.142,00 €

Partidos internacionais Clubs 1ª División 893,00 € 1.142,00 €
Partidos internacionais Clubs 2ª Div. A 820,00 € 1.039,00 €
Partidos internacionais Clubs 2ª Div. B 696,00 € 851,00 €
Partidos internacionais Clubs 3ª División 561,00 € 696,00 €
Outras categorías 457,00 € 571,00 €
Encontros entre seleccións autonómicas 654,00 € 820,00 €
Encontros entre seleccións locais 394,00 € 488,00 €
Espectáculos artísticos e outras 
actividades

3.117,00 € 3.636,00 €

Espectáculos deportivos non relacionados 
co futbol

2.597,00 € 3.117,00 €

CAMPOS DE TERRA  ANEIROS
s/luz c/luz

Adestramentos infantís, cadetes e 
xuvenís

2,60 €/hora 4,70 €/hora

Adestramentos modestos 2,60 €/hora 4,70 €/hora
Adestramentos 3ª división 3,10 €/hora 6,20 €/hora
Partidos infantís, cadetes e xuvenís * 15,60 € 18,70 €
Partidos modestos * 20,70 € 24,90 €
Partidos 3ª división * 31,10 € 35,30 €
            * incluido marcado
Actividades alleas ó deporte 751,80 € 1244,40 €



CAMPO DE HERBA NATURAL DE A GANDARA
s/luz c/luz

Partidos infantís, cadetes e xuvenís * 42,50 € 44,60 €
Partidos modestos * 47,70 € 50,80 €
Partidos 3ª división * 59,10 € 62,20 €

CAMPOS DE F-7 DE HERBA ARTIFICIAL DE A GANDARA E CARANZA
s/luz c/luz

Adestramentos benxamíns, alevíns e 
infantís

2,10 €/hora 4,10 €/hora

Adestramentos xuvenís e senior 31,10 €/hora 33,19 €/hora
Partidos   benxamíns, alevíns e

infantís
10,40 € 12,40 €

Partidos   xuvenís e senior 51,90 € 55,00 €

CAMPO DE F-11 DE HERBA ARTIFICIAL DE A GANDARA E CARANZA
s/luz c/luz

Adestramentos infantis e xuvenís 10’40 euros/hora 12’40 euros/hora
Adestramentos senior 51’90 euros/hora 56’00 euros/hora

Partidos   infantís e xuvenís 31’10 euros 37’30 euros
Partidos   senior 83’00 euros 89’20 euros

CAMPO DE RUGBI DE A MALATA
s/luz c/luz

Adestramentos infantís, cadetes e 
xuvenís

10’40 euros/hora 12’40 euros/hora

Adestramentos senior 20’70 euros/hora 22’80 euros/hora
Encontros infantís, cadetes e 
xuvenís

45’50 euros 44’60 euros

Encontros senior 59’10 euros 61’20 euros

CURSOS DEPORTIVOS
Para os Cursos Deportivos se fixará a tarifa en función do custo do propio
curso.
Os termos empregados nas tarifas se entenderán conforme á normativa vixente
en materia deportiva

Artigo 5 
1.-As  persoas  naturais  ou  xurídicas  así  como  as  entidades,  organismos,
asociacións, federacións e clubes, etc, que organicen actos nas instalacións
obxecto  desta  ordenanza  con  carácter  periódico,  poderán  solicitar  o
correspondente  beneficio  ou  exención  fiscal  do  Concello  de  Ferrol.  As
condicións  do  mesmo  serán  fixadas  en  todo  caso  conforme  ó  procedemento
legalmente establecido e a aprobación destas exencións ou beneficios fiscais
corresponderá á Xunta Rectora do patronato Municipal de Deportes. 
2.-As asociacións de mulleres, debidamente rexistradas no Consello Sectorial da
Muller,  terán  unha  bonificación  do  30%  na  taxa  de  utilización  das
instalacións deportivas nas súas actividades. 

DISPOSICION FINAL 
A presente modificación desta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), comezará a aplicarse a partir
do día 1 de xaneiro do 2014 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.


