
G - Pavilhão Desportivo de Anta Valor IVA

1. Utilização integral por dia (1000m2) 973,80 €          a)

2. Utilização 1/2 por dia (500m2) 541,50 €          a)

3. Sala de ginástica (Ginásio) por dia (110m2) 216,60 €          a)

4. Sala de ginástica (Ginásio) por hora 21,60 €            a)

5. Funcionários por hora 16,20 €            a)

NOTA: Desconto de 50% para entidades/clubes filiados na respetiva Associação 
Regional ou Federação

6. Utilização de balneários
Por hora 5,30 €              a)
Por dia 108,40 €          a)

7. Utilização integral por hora (1000m2) c/ balneário 30,50 €            a)

8. Utilização 1/2 por hora (500m2) c/ balneário 15,20 €            a)

9. Colocação de painéis publicitários fixos (preço por ano - 365 dias) 
9.1 4 x 4 mts 278,50 €          a)
9.2 3 x 2 mts 154,80 €          a)

Legenda:

a) Inclui Iva à taxa normal
b) Inclui Iva à taxa reduzida
c) Isento de Iva
d) Não sujeito a IVA
e) Inclui Iva à Taxa Intermédia

NOTA:
Artigo único - Normas subsidiárias

2 -  São ainda aplicáveis subsidiária e sucessivamente:
 a)      A Lei 73/2013, de 3 de setembro;
 b)      A Lei Geral Tributária;
 c)      O Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais;

TABELA DE PREÇOS
CULTURA, DESPORTO E RECREIO

1 - Tendo em consideração a natureza e as especificidades das matérias sobre que incidem, às
relações jurídico-tributárias objecto da presente Tabela de Preços, aplicam-se, com as devidas
adaptações, as regras relativas a benefícios fiscais, isenções e reduções, extinção da obrigação
tributária, cumprimento da obrigação, modo de pagamento, local de pagamento, pagamento em
prestações, prazos de pagamento, contagem do prazo, mora no pagamento, cobrança coerciva,
caducidade, prescrição, contra-ordenações e coimas, constantes do Regulamento Geral das Taxas
do Município de Espinho.



TABELA DE PREÇOS
CULTURA, DESPORTO E RECREIO

 d)      O Código do Procedimento e do Processo Tributário;
 e)      O Código de Processo nos Tribunais Administrativos;
 f)        O Código do Procedimento Administrativo.
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