
ORDENANZA NÚM. 35 
ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO DE 
EMPREGO DO CONCELLO DE FERROL

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 imposición dunha taxa pola utilización das instalacións do Centro de 
Emprego do Concello de Ferrol.

Artigo 2: Feito impoñible
Constitue o feito impoñible da taxa o uso por persoas físicas ou xurídicas 
distintas desta administración local e os seus organismos autonomos do salón de 
actos, as aulas o a aula informática do Centro de Emprego .

Artigo 3: Obriga de retribución
A solicitude de uso de calquera das citadas instalacións determinará a obria de 
aboamento da taxa.

Artigo 4: Suxeito pasivo
Terá a condición de suxeito pasivo a persoa fisíca ou xurídica que solicite o 
uso de ditas instalacións.

Artigo 5: Cota
O  importe  da  cota  vira  determinado  pola  aplicación  do  seguinte  sistema  de 
tarifas

Prezo/hora ou fracción
Aula 6€
Aula informática 10€
Salón de actos 10€
No caso de que dito uso fose autorizado fora do horario de apertura do centro, 
sera obxeto de liquidacion complementaria os gastos que elo ocasione.

Artigo 6: Beneficios fiscais
Estarán exentas do aboamento das seguintes taxas as administracións públicas. 
Así  mesmo  quedaran  exentas  os  solicitantes  que  teñan  subcrito  convenio  de 
colaboración con esta administración, e nos termos que se estableza en ditos 
convenios.

Artigo 7: Normas de xestión
A xestión do presente ingreso  queda suxeita ao réxime de autoliquidacións 
asistidas.

DISPOSICIÓN FINAL
A  redacción  da  presente  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 2009 e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresa.


