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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA 
UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 
 
 
Artigo 1. - FUNDAMENTO Y NATUREZA 
O Pleno do concello, en uso das facultades que lle confiren os artigos 133.2 e 
142 da Constitución Española, o artigo 22.2.d) e 22.2.e) e o 106 da Lei 7/1985 
do 2 de abril de Bases do Réxime Local en relación con o 55 do Real Decreto 
Lexislativo 781/1986 de 18 de abril polo que se aproba o Texto Refundido das 
Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local así como polo artigo 
64.2.d) e f) da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, e 
do artigo 50.3 do Real decreto 2568/1986 do 28 de novembro polo que se 
aproba o regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais; e polos artigos 2.b) 15 a 19 e 57 do Real decreto lexislativo 
2/2004 polo que se aproba o texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais (en diante LRHL), acorda a imposición e regulación dunha Taxa pola 
utilización dos servizos e instalacións deportivas municipais. 
 
Artigo 2. - OBXECTO 
As instalacións deportivas municipais ás que se fará referencia na presente 
Ordenanza resultan ser: 

• Pavillón Polideportivo 
• Campo de fútbol de A Armenteira. O uso e xestión do mesmo 

corresponde ao concello de Meis. 
• Campo de fútbol de Zacande 
• Campo de fútbol de O Mosteiro 
• Calquera outra instalación de natureza deportiva, que no futuro se 

edifique ou constrúa no termo municipal de Meis e cuxa titularidade, uso 
ou xestión corresponda ao Concello de Meis. 

 
Artigo 3. - FEITO IMPOÑIBLE 
De conformidade co estipulado no artigo 20 da LRHL o feito impoñible da 
presente taxa configúrase: 
1º. Pola utilización de calquera das instalacións enumeradas no artigo 2 
2º. Pola colocación de calquera tipo de publicidade dentro das referidas 
instalacións, o contido da devandita publicidade debe axustarse ao establecido 
pola Lei 34/1988 do 11 de novembro Xeneral de Publicidade, non podendo 
atentar o seu contido contra a moral, a lei ou o costume. 
 
Artigo 4. - SUXEITOS PASIVOS 
Resultan suxeitos pasivos aos efectos do artigo 23.1.a) da LRHL e do artigo 
36.1 da Lei 58/2003 Xeneral Tributaria, en concepto de contribuíntes, e polo 
tanto obrigados ao pagamento da taxa correspondente: as persoas físicas ou 
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xurídicas, así como as entidades carentes de personalidade xurídica 
determinadas no artigo 35.4 da Lei 58/2003 que: 
1º. Soliciten a utilización, disfrute ou aproveitamento das instalacións 
deportivas referidas no artigo 2 da presente ordenanza. 
2º. Soliciten a instalación de calquera tipo de publicidade nas instalacións 
deportivas municipais. 
 
Artigo 5. - RESPONSABLES 
Serán responsables solidarios do pagamento da taxa ante o impago do suxeito 
pasivo, as persoas físicas e xurídicas as que se refiren os artigos 38.1, 39 40.1, 
40.2 e 42 da Lei Xeral Tributaria. 
Serán responsables subsidiarios do pagamento da taxa os administradores das 
sociedades, e os administradores concursais nos supostos de declaración de 
concurso aos efectos da Lei 22/2003 do 9 de xullo Concursal, así como os 
liquidadores das sociedades e entidades, e os demais responsables 
determinados no artigo 43 da Lei Xeral Tributaria. 
 
Nos supostos de extinción ou disolución sen liquidación de sociedades 
mercantís, ou en caso de disolución das fundacións ou entidades ás que se 
refire o articulo 35.4 da Lei Xeneral Tributaria, as obrigas tributarias pendentes 
destas transmitiranse ás persoas ou entidades que sucedan ou que sexan 
beneficiarias da correspondente operación e aos destinatarios dos bens e 
dereitos das fundacións ou aos partícipes ou cotitulares das entidades do artigo 
35.4. 
Esta norma tamén será aplicable a calquera suposto de cesión global do activo 
e pasivo dunha sociedade mercantil. 
 
Artigo 6. - BENEFICIOS FISCAIS 
Só se admitirán beneficios fiscais que se atopen establecidos pola lexislación 
vixente que sexa de aplicación, sempre e cando polo beneficiario se acredite a 
existencia do beneficio así como o cumprimento de todos os requisitos e 
obrigas que xeran o dereito ao beneficio fiscal. 
 
Artigo 7. - COTA TRIBUTARIA 
A contía da taxa que deberá ser satisfeita variará segundo se trate do uso e 
desfrute das instalacións deportivas ou ben se se trata da instalación de 
publicidade nas referidas instalacións, así: 
 
1. Tarifas por utilización das instalacións deportivas: 
 
TARIFAS UTILIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 

6 euros hora ou fracción 
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2. Tarifas por instalación de carteis e paneis publicitarios en instalacións 
deportivas: 
 
Cadro 2.1: tarifas segundo tamaño dos carteis e/ou paneis publicitarios: 
 

TARIFAS PUBLICIDADE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 
(Segundo tamaños) 
Carteis de ata 2 m2  24 euros anuais 
Carteis entre 2 e 5 m2  40 euros anuais 
Carteis de máis de 5 m2  60 euros anuais 

 
Cadro 2.2: tarifas segundo localización dos carteis e/ou paneis publicitarios: 
 

TARIFAS PUBLICIDADE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS 
(segundo localización) 
Carteis colocados en fronte das bancadas principais  40 euros anuais 
Carteis colocados en calquera dos dous fondos1  30 euros anuais 
Carteis colocados enriba das bancadas principais  20 euros anuais 

 
As tarifas a aboar pola instalación de carteis publicitarios serán o resultado de 
sumar as tarifas segundo o tamaño dos carteis ou paneis publicitarios (cadro 
2.1), máis as tarifas segundo a localización da publicidade (cadro 2.2). 
 
Artigo 8. - EXENCIÓNS 
O concello poderá autorizar a exención do abono das tarifas referidas aos 
campos de fútbol, cando as instalacións sexan utilizadas polos Clubs de Fútbol 
federados para os adestramentos ou celebración de partidos. 
Tamén estarán exentos do pagamento a utilización das instalacións por causa 
de competicións ou eventos deportivos organizados ou patrocinados polo 
concello de Meis. 
Así mesmo o concello poderá conceder a exención aos Centros Públicos de 
Ensino radicados en Meis que carezan de instalacións deportivas suficientes e 
soliciten o uso das instalacións deportivas municipais. 
 
Artigo 9. - REMUNERACIÓN E PERÍODO IMPOSITIVO 
A obriga do abono da taxa xorde cando se autorice o uso, desfrute ou 
aproveitamento das instalacións deportivas municipais, previa solicitude do 
                                                 
1 Enténdese por "fondos" os espazos situados detrás das porterías e/ou canastras 
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interesado, debendo entregar un xustificante do ingreso efectuado para poder 
utilizar as instalacións deportivas. 
Pola prestación dos servizos determinados na presente ordenanza nas 
instalacións deportivas municipais, o período impositivo coincidirá co período 
solicitado polo suxeito pasivo para a utilización da instalación 
 
Artigo 10. - PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE 
UTILIZACIÓN E GOCE. 
O interesado deberá formular unha solicitude co contido determinado por artigo 
70 lei 30/1992 do 26 de novembro, incluíndo ademais, a instalación, a hora, e o 
período de tempo que se fará uso das instalacións. 
Corresponderá á consellería de cultura e deporte informar sobre a concesión 
ou non da solicitude; a este informe, en caso de que autorice o uso, 
acompañarase a liquidación que debe practicar o interesado. 
Unha vez practicado o abono das taxas e de acreditalo ante a referida 
consellería co recibo do ingreso, poderase utilizar a instalación nos días e 
horarios determinados no informe da concellaría de cultura e deporte. 
En caso de que por causas imputables ao solicitante, finalmente non se utilice 
ou goce a instalación, iso non outorga dereito á devolución das taxas, que só 
caberá cando non sexa posible a utilización da instalación debido a causas 
imputables ao concello. 
 
Artigo 11. - RÉXIME DE DECLARACIÓN E INGRESO 
Aos efectos previstos no artigo anterior, o ingreso da taxa efectuarase polo 
peticionario en calquera das entidades bancarias nas que o concello de Meis 
teña aberta conta, servindo o recibo do ingreso como xustificante do 
pagamento. 
No momento da utilización de calquera das instalacións deportivas e mentres 
dure a devandita utilización, os interesados deberán dispoñer en todo momento 
do xustificante do ingreso e do informe favorable da consellería de cultura, xa 
que lle poderán ser solicitados en calquera momento, o incumprimento desta 
obriga será cualificado como infracción leve, podendo dar lugar ás sancións 
previstas na Lei Xeral Tributaria para as infraccións deste carácter. 
 
Artigo 12. - INFRACCIÓNS E SANCIÓNS 
Calquera infracción dos preceptos e obrigas emanados desta Ordenanza, será 
sancionada de conformidade co Titulo IV da Lei Xeral Tributaria, así como na 
normativa que a desenvolva ou substitúa. 
 
Artigo 13. - RESPONSABILIDADE POLO DETERIORO OU ROTURA DO 
MATERIAL OU DAS INSTALACIÓNS. 
Os usuarios das instalacións deportivas do concello de Meis estarán suxeitos 
ás responsabilidades derivadas do deterioro ou rotura dos materiais ou 
instalacións deportivas das que fixesen uso. 
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Para cubrir tal eventualidade, no informe do a concellaría de cultura e deporte, 
poderase esixir un depósito previo para responder dos danos e prexuízos 
causados; este depósito poderá ser constituído en metálico ou a través de aval 
bancario e o seu importe non será superior a 50 euros. 
Se os danos producidos fosen superiores á cifra deixada como depósito o 
usuario ou usuarios responsables poderán ser conminados ao pagamento dos 
danos causados polas vías ordinarias, incluída a xudicial. 
A esixencia desta responsabilidade non exclúe as sancións administrativas que 
resultasen pertinentes segundo a lexislación que lle resulte de aplicación. 
Os usuarios serán responsables interviñera dolo ou simple neglixencia 
 
Artigo 14. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADE DO CONCELLO DE MEIS. 
O concello non se fará responsable dos danos e prexuízos físicos ou materiais 
sufridos polos usuarios nas instalacións deportivas cando estes se deban a 
unha utilización neglixente da mesma ou dos seus materiais. 
Así mesmo, o concello tampouco será responsable dos roubos ou furtos 
producidos nas súas instalacións deportivas, sendo deber dos usuarios a 
conservación das súas pertenzas. 
 
Artigo 15. - EVENTOS DEPORTIVOS 
A celebración de calquera tipo de eventos deportivos nas instalacións 
municipais por parte de calquera asociación, entidade ou persoa física ou 
xurídica, requirirá a autorización previa e expresa do concello, que non se 
concederá se tal evento non conta cos permisos e autorizacións autonómicas 
ou estatais que sexan obrigatorias, así como cos seguros de responsabilidade 
civil ou calquera outros que resulten obrigatorios. 
A devandita autorización do concello concederase tras a solicitude presentada 
polo promotor do evento con polo menos un mes de antelación á súa 
celebración. 
Na solicitude presentada ante o concello constarán, ademais dos datos 
obrigatorios a tenor do artigo 70 da Lei 30/1992, as autorizacións pertinentes 
de calquera organismo anteriormente mencionadas así como as datas de 
celebración; á solicitude haberá de acompañarse, así mesmo, o xustificante do 
ingreso das taxas pola celebración do evento. 
Neste suposto, as taxas que deben ser aboadas variarán segundo o número de 
participantes no evento; así: 
 
Entre dous e cinco participantes ........................ 40 euros. 
Entre seis e dez participantes ............................ 70 euros. 
Máis de dez participantes................................... 100 euros. 
 
Este artigo aplicarase exclusivamente sempre e cando entre o promotor da 
actividade e o concello non se asinara un convenio que regule a celebración de 
eventos deportivos desta natureza, en cuxo caso estarase ao disposto no 
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convenio, mentres este subsista. 
Sempre que, durante a celebración do evento referido, e dentro do recinto da 
instalación deportiva de que se trate, instálense postos ou puntos de venda de 
bebidas ou comidas o promotor deberá facelo constar na solicitude, 
aumentándose a taxa que deba ser aboada en razón aos participantes en 40 
euros por cada punto de venda ou expedición de bebidas e comidas. 
O incumprimento de calquera das estipulacións recollidas neste artigo dará 
lugar, sen prexuízo das accións civís, administrativas ou penais que puidesen 
corresponder, á denegación automática de calquera outra actividade deportiva 
que o promotor solicitase. 
 
Artigo 16. - INSTALACIÓN DE PUBLICIDADE 
Calquera empresa que desexe publicitarse nas instalacións deportivas 
municipais reguladas no artigo 2 da presente Ordenanza deberá aboar unha 
taxa prevista no artigo 7, tendo en conta as variables da súa localización e 
tamaño. 
A taxa aboada dará dereito á entidade anunciante a exhibir o seu anuncio 
durante un ano, transcorrido o cal deberá solicitarse de novo a autorización, 
satisfacendo unha nova taxa. 
A solicitude da entidade anunciante, ademais de cumprir co recollido no 
articulado da presente ordenanza deberá: 
1º. - Efectuarse por escrito nas dependencias municipais dirixindo o escrito á 
consellería de cultura e deporte. Neste escrito deberá achegarse copia do 
cartel ou rótulo que se pretende instalar, con determinación das súas medidas 
e a súa localización dentro da instalación. 
2º. - Contemplar o cumprimento dos requisitos regulados no artigo 70 da lei 
30/1992 do 26 de novembro. 
3º. - Achegar o xustificante de ter aboado a taxa que corresponda segundo 
dispón o artigo 7 desta ordenanza que se gradúa segundo as medidas, e lugar 
de situación da publicidade. 
A publicidade xa instalada nas instalacións deportivas municipais á entrada en 
vigor da presente Ordenanza terá un prazo improrrogable de tres meses para 
adecuarse ao seu contido, presentando a solicitude á que se fai referencia 
neste artigo. 
En caso de que as entidades anunciantes subscribiran un contrato coas 
entidades deportivas referido á publicidade, deberán achegar unha copia de tal 
contrato coa solicitude referida neste artigo. 
Esta obriga é esixible tamén aos clubs ou asociacións que actualmente se 
benefician dos contratos de publicidade insertados nas instalacións deportivas 
municipais, e que virán obrigados a entregar copia de tales contratos ao 
concello. 
A partir da entrada en vigor da presente Ordenanza os contratos mencionados 
quedarán sen vigor toda vez que resultan ser contrarios a dereito, xa que un 
particular non pode beneficiarse da utilización por outro particular do dominio 
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publico cuxa titularidade ou xestión corresponde a un ente de dereito público. 
De non existir tales documentos, entenderase que as empresas anunciantes 
non aboan cuota algunha, polo que no prazo de tres meses deberán solicitar a 
autorización municipal para instalar a publicidade. 
En caso de que nos tres meses non se solicite a autorización ou non se 
acheguen os documentos esixidos, a publicidade será retirada polo concello, 
sen dereito a resarcimento para a empresa anunciante. 
 
O disposto no presente artigo obviamente enténdese sen prexuízo de que entre 
o concello e as entidades deportivas que actualmente se benefician da 
publicidade nas instalacións deportivas municipais, exista un convenio no cal 
se regule expresamente que tales beneficios redundarán nas entidades 
deportivas, de ser isto así, manteranse as condicións recollidas nos convenios 
mentres estes subsistan. 
 
DIPOSICIÓN FINAL ÚNICA: Entrada en vigor. 
A presente Ordenanza, segundo estipula o artigo 107 da Lei 7/1985 do 2 de 
abril, entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín 
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa derogación ou 
modificación. 
 
 


