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Referencia: 2023/2248E

Procedemento:: Expedientes de aprobación y modificación de Ordenanzas ordinarias

Interesado:  

Representante:  

NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (493) 

DITAME

Modificación da Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos e a 
realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz.

O Sr. secretario expón o contido da proposta.

D.ª Elvira Lama Fernández, do Grupo Socialista, realiza a mesma reflexión que fixo cando 

se tratou o regulamento do Pazo dos Deportes na comisión anterior, e é que a Deputación 

asume a xestión dunha instalación deportiva de tanta entidade como o Pazo dos Deportes 

Paco Paz e non lles preste ningún tipo de colaboración ou axuda aos concellos da provincia 

para a xestión das súas instalacións deportivas, lembrando que este pazo dos deportes se atopa 

situado na cidade de Ourense e debería ser de titularidade municipal.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de DO (1) e da 

deputada non adscrita e a abstención do Grupo Socialista (2) e do BNG (1), a comisión 

ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º) Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora dos prezos públicos 

pola prestación de servizos e a realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz, 

nos seguintes termos:

1º.- A ordenanza pasará a denominarse Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola 

prestación de servizos e realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e noutras 

instalacións deportivas dependentes ou xestionadas pola Deputación Provincial de Ourense, 

co motivo de non ter que modificar a devandita Ordenanza no suposto de que por parte da 

Deputación Provincial de Ourense foxen adquiridas ou se asumisen compromisos de xestión 
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de novas instalacións deportivas.

2º.- Nos artigos 1 e 2 engádase o seguinte inciso final “e noutras instalacións deportivas 

dependentes ou xestionadas pola Deputación de Ourense” polo mesmo motivo que o 

indicado no apartado anterior.

3º.- Coa finalidade de aportar claridade no relativo á devolución do prezo público cando o 

servizo ou actividade non se preste o desenvolva por causas non imputables ao usuario, 

posibilidade prevista no artigo 46, parágrafo segundo da Lei reguladora das facendas locais, 

modificase o artigo 4, dada a complexidade deste, do seguinte xeito:

- Aumentase ata “máis de tres días” a non realización da actividade ou servizo que daría 

lugar a devolución. 

- Eliminase a entrega persoal do prezo público ao usuario.

- Inclúe como será o eventual procedemento de devolución. 

4º.- No artigo 5 suprímese “O carácter de interese público, social, cultural ou deportivo, virá 

ponderado polas seguintes circunstancias que servirán de criterios de valoración para a 

concesión da porcentaxe das bonificacións correspondentes:

1)  Condicionantes económicos da entidade provenientes da análise do seu orzamento ou 

liquidación de gastos e ingresos, dando maior puntuación canto máis racional sexa e canto máis  

contribución exista de fondos propios e axudas privadas.

2)  Cando se trate de solicitude para uso de instalación ao longo  da temporada deportiva, 

valoraranse os anos de antigüidade utilizando o Pazo dos Deportes, dando máis puntos canto 

máis antiga sexa a súa presenza na instalación. Cando se trate de actividades puntuais, 

valorarase a idoneidade e especial consideración, a tal fin, do Pazo dos Deportes, dando máis 

puntos canto máis adecuada sexa a instalación para a actividade de            que se trate.

3)  Categoría deportiva dos deportistas para os cales solicita a bonificación e categoría da 

competición. Puntuarase máis alta a presenza de máis equipos e deportistas de base, de mulleres e 

a presenza de colectivos desfavorecidos. Tamén se outorgará             unha puntuación máis alta canto 

máis importante sexa a categoría da competición.

4)  Outras especiais circunstancias, razoadas de maneira motivada, que redunden en beneficio 

do Pazo dos Deportes e dos  seus usuarios, ou que supoñan un claro interese público ou social 

da actividade”, ao tratarse dos criterios de valoración das bonificacións reguladas neste 

artigo. 
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Dende o Servizo de Deportes considerase que o lugar apropiado destes criterios son as bases 

reguladoras da convocatoria das solicitudes de bonificación que se publicarán ao longo da 

temporada deportiva.

Así mesmo, o parágrafo segundo deste artigo 5 substitúese a previsión de “anualmente, ao 

comezo da temporada deportiva…” por “anualmente, ao longo da temporada deportiva”, 

posto que a temporada deportiva non é coincidente para todas as modalidades deportivas.

No artigo 5, parágrafo cuarto, modificase o sistema de publicación da convocatoria das 

solicitudes de bonificacións, incluíndo a publicación na web do Pazo dos Deportes Paco Paz e 

eliminando a posibilidade de remisión de avisos por vía de correo electrónico.

5º.- Introdúcese un segundo parágrafo no artigo 6 do seguinte tenor literal: “Así mesmo 

poderase establecer un depósito ou garantía para aquelas entidades con reserva de 

instalación por temporada deportiva, de 100 euros, que lles será devolta ó finaliza la 

temporada”, eliminando a imperatividade do establecemento dunha fianza de 100 euros, 

analizando esta cuestión, en cada caso, por parte do Servizo de Deportes, tendo en conta que 

as citadas entidades dispoñen, na maioría dos casos, dunha póliza de responsabilidade civil 

que permite a estas asumir os posibles danos ou estragos que causen nas instalacións.

6º.- Coa finalidade de recoller na devandita ordenanza as actualizacións dos sistemas de 

cobranza das tarifas aos usuarios desta instalación deportiva, modificase o artigo 7.

7º.- Suprímese o artigo 8 da Ordenanza, que establecía que “As cantidades cobradas no Pazo 

dos Deportes ingresaranse na Tesourería provincial, con relación de beneficiarios das 

instalacións ou actividades, e de acordo coas instrucións da Tesourería para o efecto”, o 

estarse a rematar coa posibilidade da cobranza en efectivo aos usuarios da instalación. 

8º.- A eliminación do artigo 8 da Ordenanza, supón a renumeración dos artigos 9 e 10 da 

ordenanza, do seguinte xeito:

- O artigo 9, convertese no artigo 8.

- O artigo 10, convertese no artigo 9.

9º.- Á finalidade de refundir o contido dos artigos 10 e 11 da Ordenanza; ambos artigos facían 

referencia ao suposto de traballos realizados por empregados do Servizo de Deportes; e ao 

propósito de concretar cales serían eses traballos e a contía destes, responde o novo artigo 9 

da Ordenanza.
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10º.- A refundición prevista no apartado anterior, supón a renumeración do artigo 12 da 

ordenanza, do seguinte xeito:

- O artigo 12, convertese no artigo 10.

11º.- Suprímese o segundo parágrafo da disposición adicional única, posto que o seu contido 

xa se atopa reproducido polo artigo 5 no seu último parágrafo. 

A continuación, detallase o texto íntegro da citada ordenanza modificada:

Ordenanza reguladora dos prezos públicos pola prestación de servizos e realización de 

actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e noutras instalacións deportivas 

dependentes ou xestionadas pola Deputación Provincial de Ourense

Artigo 1º.- De conformidade co previsto na vixente lexislación reguladora das facendas 

locais, esta Deputación establece o prezo público pola prestación de servizos e a realización 

de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz e noutras instalacións deportivas dependentes 

ou xestionadas pola Deputación de Ourense.

Artigo 2º.- Están obrigados ó pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza tódalas 

persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades sen personalidade xurídica a que se refire o 

artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan beneficiarias  dos servizos ou da realización de 

actividades no Pazo dos  Deportes Paco Paz e noutras instalacións deportivas dependentes ou 

xestionadas pola Deputación de Ourense.

Artigo 3º.- A obrigación de pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza nace desde 

que se accede á prestación do servizo ou á realización da actividade de que se trate.

Artigo 4º.- Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento do prezo, non poida 

prestarse o servizo ou realiza-la actividade durante máis de tres días ó mes, por causas de 

forza maior ou pola programación de actividades de interese público, procederá a devolución 

do importe correspondente.

No suposto de que proceda a devolución, esta terá carácter proporcional ó tempo no que os 

servizos non estivesen dispoñibles e levarase a cabo, a elección do interesado, ben mediante 

redución ou compensación da cota seguinte ou ben mediante transferencia na súa conta 

bancaria.
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Artigo 5º.- A Xunta de Goberno poderá conceder bonificacións  nas tarifas por utilización do 

pavillón auxiliar e o pavillón principal, trala solicitude previa dos interesados, cando a 

actividade para a que se van utilizar as instalacións teña un claro carácter de interese público, 

social, cultural ou deportivo, non podendo tratarse, en ningún caso, dunha actividade 

susceptible de reportarlle un beneficio económico ao solicitante.

Anualmente, ao longo da temporada deportiva, a Xunta de Goberno realizará unha 

convocatoria pública para a solicitude e concesión de bonificacións. O acordo de convocatoria 

incluirá  unhas bases reguladoras, nas que se definirán os prazos de presentación de 

solicitudes, a documentación que debe presentarse e os lugares e condicións para a súa 

presentación, concretándose ademais os criterios de valoración e indicadores que se van 

utilizar para a ponderación das solicitudes presentadas.

A convocatoria poderá establecerse conxuntamente coa prevista no Regulamento de 

Organización do Pazo dos Deportes para presentación de solicitudes para o uso continuado de 

instalacións ao longo da temporada deportiva.

A convocatoria publicarase no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica da 

Deputación Provincial de Ourense e na páxina web do Pazo dos Deportes Paco Paz e do 

Servizo de Deportes. Adicionalmente poderá publicarse noutros medios de difusión.

Tralos informes previos oportunos, a Xunta de Goberno graduará a porcentaxe da 

bonificación que conceda en función dos criterios de valoración establecidos nas bases 

reguladoras, podendo acadar con carácter extraordinario o 100% das tarifas establecidas.

Excepcionalmente, o Pleno da Deputación poderá regular, sen  suxeición ás regras xerais 

establecidas nesta ordenanza, e mediante convenios de carácter plurianual, o uso das 

instalación do Pazo dos Deportes Paco Paz por parte de entidades deportivas cuxa actividade 

poida considerarse de marcado interese xeral para a provincia.

Os convenios de uso das instalacións preverán en todo caso as  contraprestacións a que se 

obriguen as entidades beneficiarias, que non terá porque ter un contido económico, pero si 

supoñer   un beneficio social ou deportivo para a provincia, preferentemente vinculado ao 

fomento do deporte de base.
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Artigo 6º.- Poderáselles esixir ós usuarios do pavillón auxiliar, pavillón principal e outras 

instalacións deportivas dependentes ou xestionadas pola Deputación Provincial de Ourense, a 

constitución dun depósito ou garantía para responder dos posibles danos ou estragos no uso 

das instalacións, sendo este devolto ó comprobarse que non se causase dano ningún. 

Así mesmo poderase establecer un depósito ou garantía para aquelas entidades con reserva de 

instalación por temporada deportiva, de 100 euros, que lles será devolta ó finaliza la 

temporada.

Artigo 7º.- A cobranza das tarifas, depósitos ou garantías, reguladas nesta ordenanza 

efectuarase, segundo os casos, ben a través da máquina de cobro automático, ben a través da 

app ou da web do Pazo dos Deportes Paco Paz, ou ben mediante transferencia bancaria na 

conta bancaria titularidade da Deputación Provincial de Ourense.

Artigo 8º.- Consonte co sinalado no artigo 47 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se 

aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, delégase na Xunta de 

Goberno provincial a fixación e/ou modificación das tarifas resultantes da liquidación dos 

prezos públicos pola aplicación da presente ordenanza.

A Xunta de Goberno poderá establecer tarifas diferenciadas para usuarios que pertenzan a 

colectivos precisados de especial protección ou que sexan obxecto de políticas de fomento da 

práctica deportiva, así como establecer tarifas bonificadas nos supostos de unidades familiares 

ou mediante o sistema de bonos para a utilización das instalacións e servizos durante períodos 

de tempo predeterminados.

En todo caso, as ditas tarifas deberán cubrir como mínimo o custo dos servizos prestados ou 

da actividade realizada, conforme establece o artigo 44.1 do Texto refundido da Lei regulado 

ra das facendas locais. Para tal efecto, a proposta de fixación de tarifas deberá acompañarse 

dun informe económico que xustifique este extremo.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no artigo 44 .2 do Texto refundido 

da Lei reguladora das facendas locais, a Xunta de Goberno poderá establecer tarifas por 

debaixo do custo dos servizos ou actividades, cando aprecie de xeito  motivado a existencia 

de razóns sociais, benéficas ou de interese público que o aconsellen.
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Artigo 9º.- No suposto de que os organizadores das actividades sinaladas nesta ordenanza 

solicitasen que por parte dos empregados da Deputación se levasen a cabo os traballos de 

gravación ou retransmisión por streaming ou transmisión por secuencias, venta de entradas, 

vixilancia, fontanería e electricidade, limpeza, montaxe e desmontaxe de escenarios, 

estruturas deportivas, pantallas, palcos ou calquera outra instalación ou servizo técnico 

necesario e tendo en conta a complexidade e dedicación para o desenvolvemento dos mesmos,  

a Deputación de Ourense poderá esixir o aboamento dunha tarifa de 25 euros por hora ou 

fracción por cada empregado ou técnico da Deputación Provincial de Ourense que participe 

nos devanditos traballos. 

Artigo 10º.- A Deputación Provincial poderá concertar para o desenvolvemento de calquera 

acto ou programa deportivo, social ou cultural, por un período máximo de doce meses, 

convenios ou concertos con entidades sen ánimo de lucro e organismos públicos que 

promovan actividades deportivas, culturais ou de carácter social, para os efectos de que 

poidan beneficiar- se dunha maior axilidade e seguridade no uso das instalacións así como 

dunha maior operatividade no seu funcionamento.

Os ditos convenios non poderán, en ningún caso, modifica-las tarifas establecidas nesta 

ordenanza.

D.A. ÚNICA: Excepcionalmente o Pleno da Deputación poderá regular, sen suxeición ás 

regras xerais establecidas nesta ordenanza e mediante convenios de carácter plurianual, o uso 

das instalacións do Pazo dos Deportes Paco Paz por parte de entidades deportivas cuxa 

actividade poida considerarse de marcado interese xeral para a provincia.

2º.- Someter o presente expediente e o acordo de aprobación inicial ao trámite de 

información pública, por un prazo de trinta (30) días hábiles, mediante a inserción de 

anuncios no BOP de Ourense e na sede electrónica da Deputación, de conformidade co 

previsto no artigo 17 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Durante 

o dito prazo, as persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren 

oportunas, as cales deberán ser resoltas polo pleno da Corporación Provincial, a través 

de acordo de aprobación definitiva. No caso de que non se formulasen reclamacións en 
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prazo, o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, sen necesidade de acordo 

plenario expreso.  


