
1

RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE OURENSE PARA
A REVISIÓN DO PREZO PÚBLICO NAS INSTALACIÓNS DO PAVILLON MUNICIPAL DE DEPORTES

Santiago de Compostela, 8 de abril de 2015

Sr. alcalde:

Tramítanse nesta Institución 37 expedientes de queixa con idéntica motivación: Todos os
veciños/as que renovaron o seu abono para o ano 2015 ou se deron de alta antes do 21 de
xaneiro de 2015 no Consello municipal de deportes coa finalidade de utilizar as instalacións
do pavillón municipal de deportes de Ourense, pagaron un prezo superior ao abonado polos
que fixeron o ingreso do prezo público con posterioridade ao 21 de xaneiro de 2015.

ANTECEDENTES

1.- En cumprimento da resolución de admisión a trámite dos referidos expedientes de
queixa, esta Institución promoveu unha investigación, sumaria e informal, ante o Concello
de Ourense coa finalidade de esclarecer os feitos consignados nos devanditos escritos de
reclamación.

Expedientes: N.7.Q/952/15  e
do N.7.Q/956/15 ao N.7.Q/988/15
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2.- Segundo os reclamantes figuraba inxerido un anuncio público no citado pavillón para que
os usuarios interesados na utilización das instalacións renovasen a súa solicitude e abonasen
o prezo público vixente, antes do 20 de xaneiro de 2015.

3.- Coa data de 12 de marzo, o xerente do Consello municipal de deportes, infórmanos o
seguinte:

- O prezo das tarifas cobrado correspóndese coas vixentes no momento do abono. Non
existen prezos para o ano 2014 ou 2015, senón que serán os que estean vixentes na
ordenanza reguladora de cada momento. No referente a este ano, se non se chegara
a aprobar a nova ordenanza manteríanse as taxas anteriores.

- Nas instalacións do Pavillón dos Remedios informouse (coma todos os anos) de que
tiñan un período para renovar os abonos ós socios do ano pasado debido a que non
temos capacidade de renovar 6.500 abonos nun só día e por iso mantemos un
período de renovación. Durante este período ós usuarios podían pasar cos abonos
antigos pero non os usuarios novos que tiñan que darse de alta.

- En data do 26 de Novembro publicouse no BOP de Ourense a aprobación inicial da
nova ordenanza habendo un prazo de exposición pública para que se puidese
examinar o expediente ou manifestar ás reclamacións que se consideraran
oportunas.

- No Consello Municipal de Deportes, desde o momento en que se estimou a
posibilidade de que se aprobase a nova ordenanza nun prazo próximo, aínda que
descoñecido, informouse da posible nova estruturación dos prezos pese a que existía
a posibilidade de que non foran aprobados.

- As tarifas cobradas polo persoal do Consello Municipal de Deportes son as que
correspondan no momento de execución do abono polo que non procede a súa
devolución nin (na maioría dos casos) o cobro das diferencias das taxas e prezos da
nova ordenanza reguladora.

Remata coa seguinte conclusión:

A ordenanza reguladora de taxas/prezos públicos non ten por que ser aprobada anualmente
senón que se levou a cabo co o obxectivo de establecer unha estruturación máis
proporcional nos abonos; podéndose aprobar ou non no Pleno do Concello (outras
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ordenanzas reguladoras do Concello de Ourense non foron aprobadas no presente curso).
No caso de ser aprobadas, esta entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no BOP.

ANÁLISE

Un exame contrastado das queixas e dos informes achegados aos correspondentes
expedientes, lévanos a formular as seguintes consideracións:

Primeira.- Distintos prezos públicos pola utilización das mesmas instalacións no Pavillón
Municipal dos Remedios.

Se tomamos como referencia o abono básico anual familiar a 31 de decembro de 2014, o seu
importe era de 209 euros. Por contraste a utilización do mesmo servizo a partir do 21 de
xaneiro de 2015 e para o citado ano o seu prezo público fixado é de 178 euros, ou sexa 31
euros menos ao ano.

Ante a situación descrita, os usuarios reclamantes, que desexaban renovar a súa cota anual
de abono, atopáronse con tres feitos:

- Os novos prezos públicos entrarían en vigor, de xeito previsible o 7 de xaneiro de
2015. (Así se expón no apartado 4º do informe de xustificación da demora na
aplicación dos novos prezos).

- Os interesados debían solicitar a renovación do seu abono anual, antes do 20 de
xaneiro, segundo o anuncio publicado.

- Algúns veciños/as mellor informados, aprazaron a petición de renovación e mailo
ingreso do abono, porque tiveron coñecemento de que ían baixar os prezos públicos
e, en consecuencia demoraron a renovación dos seus abonos.

O resultado destes feitos é discriminatorio. Os que incumpriron os prazos anunciados saíron
beneficiados ao aboar un prezo inferior polo desfrute das mesmas instalacións. Por
contraste, aqueles que pagaron entre o inicio do mes ata o 20 de xaneiro (data da
aprobación polo pleno municipal de Ourense dos novos prezos), saíron prexudicados ao non
devolvérselles o exceso aboado pola cota anual ou semestral.

Segunda.- Demora na implantación e aprobación dos novos prezos públicos para o uso das
instalacións municipais no pavillón de deportes.
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O artigo 44 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, de 5 de marzo de 2004,
establece o seguinte:

1. “O importe dos prezos públicos deberá cubrir como mínimo o custo do servizo
prestado ou da actividade realizada.

2. Cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o
aconsellen, a entidade poderá fixar prezos públicos por baixo do límite previsto no
apartado anterior. Nestes casos deberán consignarse nos orzamentos da entidade as
dotacións oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a houbese.”

Para atender esas razóns sociais, benéficas.....  e tendo presente o informe preceptivo do
Tribunal Económico Administrativo do Concello de Ourense –no que se cuestionaba a
legalidade dos descontos previstos nas taxas propostas para o ano 2015 a favor de parados
de longa duración, discapacitados e xubilados- , dispuxo un cambio na normativa da
ordenanza fiscal, pola utilización de instalacións deportivas municipais, pasando de taxas a
prezos públicos coa finalidade de legalizar esas bonificacións e amparar aos devanditos
colectivos.

Para conseguir ese obxectivo, practicáronse as actuacións recollidas no informe remitido e
que foron as seguintes:

Que en data 22 de Outubro de 2014 se aproba o proxecto de prezos públicos para o ano
2015 en Consello Reitor, dando un prazo de 10 días para presentar emendas antes da súa
aprobación inicial polo Concello Pleno. Nestes 10 días a única emenda presentada
correspondeu o BNG. Que previo informe dos técnicos da mesma, se presentou a
aprobación polo Pleno e se aprobou inicialmente en data 24 de novembro de 2014, sendo
publicado no BOP de Ourense o 26 de Novembro.

Que os prezos públicos estarían en vigor o 7 de Xaneiro de 2015, de non ser pola alegación
presentada polo Grupo Municipal de Democracia Ourensana en data 02/12/2014 no que
propón que se incrementen os prezos propostos de todas as tarifas nun 100% e que se
bonifique os empadroados en Ourense co 40%, o que obriga a un novo informe técnico e a
celebración dun Pleno extraordinario para a súa aprobación definitiva.

O citado pleno municipal extraordinario tivo lugar o 20 de xaneiro de 2015.

Terceira.- Discriminación pola falla na aplicación da Disposición última da ordenanza
aprobada respecto á entrada en vigor dos novos prezos.
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Por causas non imputables aos usuarios das instalacións, as contías económicas establecidas
polos servizos prestados no pavillón de deportes, resultaron discriminatorias nos vinte
primeiros días do mes de xaneiro do ano 2015.

Ao noso entender non debe a administración municipal aprobar unha diminución dos prezos
públicos sen ter en conta o motivo da diferenciación creada e a data inicial do seu devengo.
Deste xeito provocáronse situacións desiguais entre os usuarios que renovaron as súas cotas
ata o día 20 de xaneiro, respecto a aqueles outros, que sabedores da conveniencia de
demorar a solicitude e o ingreso de abono, solicitaron a renovación e o pago a partir do 21
de xaneiro.

Para salvar esta situación, que entendemos debe cualificarse de discriminatoria, a
administración municipal debeu aplicar a disposición última da ordenanza fiscal reguladora
do uso das instalacións do pavillón de deportes, unha norma final para a igualación da contía
dos prezos públicos fixados, máxime cando a diferenciación creada debeuse a unha demora
na implantación e aprobación dos novos prezos públicos polo uso das instalacións
municipais, demora á cal se fai referencia no informe do Consello Municipal de Deportes.

A consecuencia lóxica -deste procedemento de modificación da normativa fiscal iniciado o 4
de setembro de 2014 e que entrou en vigor a partir do 22 de xaneiro de 2015- é que a
administración municipal xerou un período de 20 días sen regulación igualitaria dado o
silencio existente na norma fiscal. Procede, polo tanto lembrar, de conformidade con unha
arraigada doutrina constitucional, que o xuízo de igualdade ten o seu cerne exclusivo na
evitación ou reparación de discriminacións carentes dun baseamento obxectivo ou razoable.

É mais, temos que poñer de manifesto a discrepancia existente entre o Edicto de publicación
(Boletín Oficial da Provincia de Ourense de 22 de xaneiro de 2015) e a Disposición última da
Ordenanza de prezos públicos polo uso e prestación de servicios nas instalacións deportivas
municipais. O primeiro di que entra en vigor o día seguinte o da súa publicación, ou sexa o
23 de xaneiro. O segundo establece que a presente ordenanza entrará en vigor o día da súa
publicación no boletín oficial da provincia, ou sexa o 22 de xaneiro.

CONCLUSIÓN

Ante a situación discriminatoria denunciada –entre os usuarios que renovaron o seu abono
anual ou semestral a prezos públicos do 2014 e aqueles outros que fixeron efectiva a súa
renovación a partir do 22 de xaneiro de 2015, coa entrada en vigor dos novos prezos-, a
administración municipal puido aplicar o apartado segundo do artigo 46 do citado texto
refundido de facendas locais, ante a evidencia que a prestación de servizo ou da actividade
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regulada se desenvolveu de xeito discriminatorio, por causas non imputables aos obrigados
ao pago e procedendo a devolverlles a diferencia existente entre os abonos a 31 de
decembro de 2014 e aqueles aplicables a partires do 22 de xaneiro de 2015.

No suposto de non se estimar que esta norma fiscal non ten aplicación retroactiva ao
suposto concreto denunciado, esta Institución, no exercicio das atribucións conferidas polo
artigo 32.1 da Lei 6/1984, reguladora do Valedor do Pobo, formula á administración
municipal do Concello de Ourense, a seguinte RECOMENDACIÓN:

1) O órgano corporativo municipal competente, debe aprobar unha instrución
de aplicación da ordenanza fiscal reguladora dos prezos públicos pola
utilización das instalacións do Pavillón municipal de deportes dos Remedios,
sinalando que os prezos públicos cifrados nos anexos publicados no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense o 22 de xaneiro, comezarán a aplicarse a
partir do 1 de xaneiro de 2015, devolvéndose aos usuarios reclamantes o
exceso aboado por causas que non lle son imputables.

2) Con esta norma evitaríase a discriminación de trato existente entre os
usuarios, que aboaron os prezos públicos vixentes por silencio administrativo
ata o día 22 de xaneiro de 2015, e aqueles outros que o fixeron con
posterioridade á entrada en vigor dos novos prezos.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.


