
29. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESENTACIÓ DEL
SERVEI I REALITZACIÓ D’ACTIVITATS A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, DEL
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DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

ARTICLE 1. FONAMENT I NATURALESA
Fent ús dels facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució espanyola i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora dels Bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels
hisendes locals, aquest Ajuntament establix la taxa per prestació de servicis, realització d'activitats i utilització
dels instal·lacions esportives de propietat municipal (o del Consell Municipal d'Esports).

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE

Constituïx el fet imposable de la taxa la prestació del servici públic per utilització dels instal·lacions municipals
següents:

1. Instal·lacions de la zona: pavelló poliesportiu municipal

2. Instal·lacions de la zona: pista d'atletisme

3. Camp Municipal “Les Capçades”

4. Camp de Futbol “Cérvol”

5. Instal·lacions de l’anomenada Ciutat esportiva

6. Instal·lacions escolars ( fora d’horari lectiu )

Constituïx el fet imposable de la taxa la inscripció en campanyes municipals per a xiquets i joves de diferent
tipologia:

1. De caràcter lúdic - recreatiu.

2. De caràcter competitiu.

3. De caràcter educatiu.

Constituïx el fet imposable de la taxa la inscripció en campanyes municipals per a adults.



Constituïx el fet imposable de la taxa la inscripció en campanyes municipals per a persones de la 3ª edat.

Constituïx el fet imposable de la taxa la inscripció en activitats de caràcter puntual de qualsevol tipologia i per
a qualsevol grup d’edat.

Constituïx el fet imposable (a més de la inscripció) la taxa  (calculada en preu/hora) de prestació del servici
públic en campanyes municipals per a tots els grups d’edat i totes els tipologies.

ARTICLE 3. EL SUBJECTE PASSIU

Són subjectes passius d'aquesta taxa,  totes els  persones físiques o jurídiques i  els  entitats a què és referix
l'article 35.4 de la  Llei  general  tributària,  que sol·liciten o és  beneficien de la  utilització dels  instal·lacions
esportives enumerades en l'article anterior o que participin en activitats o campanyes municipals.

ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA

Pel que fa a l’ús d’instal·lacions s’estableixen tres tarifes en funció de la franja horària d’utilització, així com l’ús
amb il·luminació artificial.

• Tarifa A: tota utilització no comprimida a la resta de tarifes ( B i C)

• Tarifa B: horari de 17 a 20 h.

• Tarifa C: horari de 20 a 22 h de dia laborable o no laborable, a qualsevol hora.

• La utilització de llum artificial quedarà a criteri del responsable de la instal·lació, es primarà sempre
amb la tarifa, l’ús de determinada franja horària  per millorar l’aprofitament dels instal·lacions.

SERVEIS QUE ÉS PRESTEN TARIFA A TARIFA B TARIFA C

TAXES D'US D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1. PISTES (1 HORA) TARIFA  A TARIFA B TARIFA C

1.1 PISTA POLIESPORTIVA COBERTA: Activitats esportives 25 € 30 € 40 €

1.2 PISTA POLIESPORTIVA DESCOBERTA:

Activitats esportives d'entitats esportives censades al CME de
Vinaròs

2,5 € 3 € 4 €

1.3  PISTA  POLIESPORTIVA  COBERTA:  Activitats  esportives
d'entitats locals (no esportives) o grups d'usuaris locals

12,5 € 15 € 20 €

1.4 PISTA POLIESPORTIVA DESCOBERTA: Activitats esportives - 10 € 15 €

1.5  POLIESPORTIVA  DESCOBERTA:  Activitats  esportives
d'entitats esportives censades al CME de Vinaròs

- 1 € 1,5 €

1.6  POLIESPORTIVA  DESCOBERTA:  Activitats  esportives
d'entitats  locals (no esportives) o grups d'usuaris locals

- 5 € 7,5 €

1.7 PISTES POLIESPORTIVES COBERTES (activitats no esportives, per dia)

1.7.1 Entitats sense embena d'entrades i sense ànim de lucre 600 €

1.7.2 Entitats amb embena d'entrades i ànim de lucre 2000 €



1.8 PISTES POLIESPORTIVES DESCOBERTES

1.8.1 Entitats federades 300 €

1.8.2 Altres 500 €

2. PISTES D'ESQUAIX (1 HORA) 3 €

2.1  PISTES D'ESQUAIX (1  HORA)  Activitats  d'entitats  espor-
tives censades al CME de Vinaròs

1,5 €

3. GIMNÀS I SALS (1 HORA) TARIFA  A TARIFA B TARIFA C

3.1. SALA  APARELLS 10 € 20 € 30 €

3.2. SALA  APARELLS Activitats d'entitats esportives censades
al CME de Vinaròs

1 € 2 € 3 €

3.3.SALA LLIURE 10 € 20 € 30 €

3.4. SALA  LLIURE  Activitats d'entitats esportives censades al
CME de Vinaròs

1 € 2 € 3 €

3.5. SALA TATAMI 10 € 20 € 30 €

3.6. SALA TATAMI Activitats d'entitats esportives censades al
CME de Vinaròs

1 € 2 € 3 €

4. CAMPS DE FUTBOL (1 HORA) TARIFA  A TARIFA B TARIFA C

4.1. Camp de gespa natural (futbol 11) 80 € 100 € 120 €

4.2.  Camp  de  gespa  natural  (futbol  11)  Activitats  d'entitats
esportives censades al CME de Vinaròs

8 € 10 € 12 €

4.3.  Camp de  gespa natural  (futbol  11)  Activitats  esportives
d'entitats locals (no esportives) o grups d'usuaris locals

40 € 50 € 60 €

4.4. Camp de gespa artificial (futbol 11) 60 € 80 € 100 €

4.5. Camp de gespa artificial (futbol 11)  Activitats d'entitats
esportives censades al CME de Vinaròs

6 € 8 € 10 €

4.6. Camp de gespa artificial (futbol 11) Activitats esportives
d'entitats locals (no esportives) o grups d'usuaris locals

30 € 40 € 50 €

4.7. Camp de gespa artificial (futbol 7) 30 € 35 € 40 €



4.8.  Camp de  gespa artificial  (futbol  7)   Activitats  d'entitats
esportives censades al CME de Vinaròs

3 € 3,5 € 4 €

4.9.  Camp de  gespa artificial  (futbol  7)  Activitats  esportives
d'entitats locals (no esportives) o grups d'usuaris locals

15 € 17,5€ 20 €

4.10. Camp de terra (futbol 11) 10 € 20 € 30 €

4.11. Camp de terra (futbol 11)  Activitats d'entitats esportives
censades al CME de Vinaròs

1 € 2 € 3 €

4.12.  Camp  terra  (futbol  11)  Activitats  esportives  d'entitats
locals (no esportives) o grups d'usuaris locals

5 € 10 € 15 €

5. PISTA D'ATLETISME (1 HORA)

5.1 Accés individual 1 €

5.2 Accés en grup 20 €

5.3 Accés d'entitats esportives censades al CME de Vinaròs 2 €

6. CIRCUIT DE CURSA A PEU O AMB BICICLETA (1 HORA)

6.1 Accés individual 1 €

2.2 Accés en grup o entitat 20 €

5.3 Accés d'entitats esportives censades al CME de Vinaròs 2 €

TAXES D'INSCRIPCIÓ

7. INSCRIPCIÓ EN CAMPANYES PER A NENS I JOVES  

7.1 De caràcter lúdic i recreatiu 7 €

7.2  De  caràcter  lúdic  i  recreatiu  per  al  segon  o  successius
membres d'una unitat familiar  o persona amb algun grau de
minusvalidesa reconeguda

3,5 €

7.3 De caràcter competitiu 20 €

7.4 De caràcter competitiu, per al segon o successius membres
d'una unitat familiar o persona amb algun grau de minusvali-
desa reconeguda

10 €

7.5 De caràcter educatiu 30 €

7.6 De caràcter educatiu per al segon o successius membres
d'una unitat familiar o persona amb algun grau de minusvali-

15 €



desa reconeguda

8. INSCRIPCIÓ EN CAMPANYES PER ADULTS 15 €

8.1 INSCRIPCIÓ EN CAMPANYES PER ADULTS Per a persona
amb algun grau de minusvalidesa reconeguda

7,5 €

9. INSCRIPCIÓ EN CAMPANYES PER A la 3ª EDAT 10 €

10. INSCRIPCIÓ A ACTIVITATS DE CARÀCTER PUNTUAL (Una
o varies sessions, menys d'una setmana)

1 €

TAXES DE PRESTACIÓ DE SERVEI PUBLIC DE CAMPANYES MUNICIPALS

11. PREU HORA PER ACTIVITATS I /O PROGRAMES REGULARS
DE DURADA SUPERIOR A UNA SETMANA

1,10 € 

ARTICLE 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

No hi existeixen.

ARTICLE 6. MERITACIÓ

És reporta la taxa i naix l'obligació de contribuir dónes del moment que se sol·licita la prestació de qualsevol
dels servicis que és regulen en aquesta Ordenança.

En el cas que és reserve una pista o qualsevol dels elements definits en el quadro de quotes tributàries, haurà
d'ingressar-se'n el moment de la reserva el cost de la taxa.

ARTICLE 7.NORMES DE GESTIÓ

L'ingrés dels quotes o abonaments anuals, semestrals o mensuals és realitzarà per règim d'autoliquidació, en
virtut de l'article 27.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora dels Hisendes Locals.

La resta de servicis, per la seua pròpia naturalesa, és podran gestionar pel sistema de tiquet o entrades prèvies
que se sol·liciten en la taquilla corresponent.

ARTICLE 8. INFRACCIONS I SANCIONS

Existint en relació a aquest apartat un Reglament d’us d’instal·lacions esportives de la ciutat de Vinaròs aprovat
i en vigor és considera aquest document la referència en quant a l’ús dels instal·lacions que regula aquesta
ordenança.

En tot el referent a infraccions i sancions, s'aplicarà la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en
concret els articles 183 i següents, i els disposicions que la desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

La present Ordenança fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 8 d'Abril de 2008,
entrarà en vigor en el moment de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a
partir del 15/05/2008, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua derogació expressa.

L'última modificació d'aquesta ordenança va ser publicada en el BOP Castelló 13 de març del 2007.


