
REGLAMENT D’ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DE VINARÒS

Article 1. Objecte.

És objecte  d’aquest  reglament  d’ús  la  utilització  de la  plaça  de bous de propietat
municipal per a la celebració d’actes taurins, reunions, esdeveniments o qualsevol altra
activitat que puga autoritzar-se. L’Ajuntament es reserva la possibilitat de denegar-ne
la utilització per raons d’interés públic.

Article 2. Ús del recinte. 

Constitueix la base d’aquest reglament la utilització de la plaça de bous i, en tot cas,
les activitats que es descriuen a continuació:

a) Ús  reservat  per  a  la  celebració  de  corregudes  de  bous  i/o  altres  espectacles
taurins.

b) Ús reservat per a esdeveniments musicals, culturals, esportius, circenses i altres.

No estaran subjectes al pagament de la quantitat fixada en este reglament els supòsits
assenyalats en l’art. 5.

Article 3. Usos prohibits.

Queda prohibit  qualsevol  ús del recinte que promoga, de forma directa o indirecta,
qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, raça, religió, opinió, orientació sexual
o de qualsevol altre tipus. Així mateix quan puga originar qualsevol tipus d’infracció
administrativa o infracció penal.

Article 4. Subjecte. 

Podran sol·licitar l’autorització de l’ús de la plaça de bous de Vinaròs les persones
físiques i jurídiques, a favor de les quals s’atorguen les corresponents autoritzacions
per a gaudir, utilitzar o aprofitar el conjunt de locals i instal·lacions de la plaça de bous
de  Vinaròs  o  qui  es  beneficie  d’aquesta,  sense  haver  sol·licitat  l’autorització
corresponent.

Article 5. Exempcions.

5.1. No es concedirà cap exempció ni bonificació, excepte les expressament previstes
en normes amb rang de llei o en virtut de tractats internacionals.  

5.2.  No estaran subjectes al pagament de la quantitat fixada en aquest reglament les
següents activitats:
a) Les patrocinades o subvencionades per l’Ajuntament.
b) Les realitzades a l’empara de convocatòries municipals.
c) Les promogudes per altres administracions públiques.
d) Les promogudes per institucions privades sense ànim de lucre que es dirigisquen a

l’Ajuntament  per  a  sol·licitar  la  seua  col·laboració  mitjançant  remissió  d’un
programa d’activitats, prèvia conformitat municipal amb aquest.

e) Les realitzades en virtut de conveni amb l’Ajuntament, en què així es reculla.
f) Les realitzades per centres educatius del municipi.
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Article 6. Beneficiaris.

Podran usar  la  plaça de bous les  empreses,  entitats,  associacions  i  col·lectius  de
ciutadans per a fins socials,  culturals,  esportius i  ludicofestius.  En aquest  cas serà
necessari  presentar  una  sol·licitud  en  el  Registre  de  l’Ajuntament  subscrita  per  la
persona interessada, o en el cas d’entitats pel representant legal, on hauran de constar
les dades de la persona o entitat  responsable de l’activitat  que es pretén realitzar,
objectius i programació d’execució, mitjans que s’aporten, així com el compromís de
correcte  ús  i  cura  de  les  instal·lacions  i  que  hi  respondran  dels  desperfectes
ocasionats.  Si  escau  hauran  d’aportar  així  mateix  les  autoritzacions  i/o  permisos
necessaris d’altres administracions públiques.

Per a poder utilitzar la plaça de bous serà necessària l’autorització de l’Alcaldia, amb
els informes previs corresponents dels Serveis  Tècnics Municipals.  La tramitació la
realitzarà el Departament d’Activitats Municipal.

Article 7. Normes de gestió.

7.1. La utilització privativa de la plaça de bous podrà realitzar-se sempre que no hi haja
programació municipal coincident en dates o d’associacions socioculturals i institucions
que tinguen un acord de col·laboració amb l’Ajuntament o que estiguen patrocinades,
subvencionades i/o tinguen el suport d’aquest.

7.2. L’ús de les instal·lacions de la plaça de bous de Vinaròs haurà de sol·licitar-se per
escrit. En la sol·licitud es farà constar, a més a més de les dades preceptives segons
la  Llei  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  el  Procediment
Administratiu Comú, les següents:
a) Dades de la persona sol·licitant
b) Durada de l’ús (dies/hores)
c) Llista d’activitats a realitzar
d) Nombre d’ocupants
e) Finalitat

Prèviament a la concessió de l’autorització, l’Alcaldia o la regidoria delegada podrà
sol·licitar tots els documents, informes o aclariments complementaris que considere
oportú. La sol·licitud haurà de presentar-se almenys amb UN MES d’antelació a la
utilització, i l’autorització es donarà mitjançant resolució de l’alcalde president. La falta
de resolució en el termini d’UN MES des de la petició suposarà la desestimació de la
sol·licitud per silenci administratiu.

7.3.  Notificada  l’autorització  per  a  l’ús  privatiu  de  la  plaça  de  bous,  la  persona
sol·licitant haurà de procedir al pagament del preu fixat en aquest reglament en un
termini de 5 dies i, en qualsevol cas, haurà d’estar abonat el dit preu amb caràcter
previ  a  la  utilització.  Juntament  amb el  pagament,  la  persona sol·licitant  haurà  de
dipositar  la  garantia  que  corresponga  d’acord  amb  el  que  assenyala  l’article  12
d’aquesta ordenança.

7.4. La concessió de l’autorització comportarà, a més a més del pagament fixat en
aquest reglament, altres obligacions com personal necessari per a dur a terme l’acte,
neteja integral del recinte, garantir la seguretat ciutadana, vigilància, compliment de la
limitació de sorolls i horaris, etc. 
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7.5.  Per  a  l’autorització  d’esdeveniments  taurins  tindrà  preferència  en  l’adjudicació
aquella empresa que organitze una correguda de bous durant la Fira i Festes de Sant
Joan i Sant Pere, prèvia presentació del cartell de ramaderies i toreros corresponent.
La resta d’aspectes particulars relatius a la utilització privativa de la plaça de bous, no
reflectits  expressament  en  aquest  reglament  seran  resolts  mitjançant  resolució  de
l’alcalde president sense perjudici de les delegacions que procedisquen.

7.6.  En el supòsit d’existència de diverses empreses interessades en la celebració
d’una  correguda  de  bous  per  a  dates  concretes,  l’Alcaldia  decidirà  l’empresa  a
autoritzar, de forma motivada, en funció del cartell de ramaderies i toreros presentat.
L’Alcaldia podrà assessorar-se, com a mínim, una de les associacions taurines de la
localitat, de la qual cosa haurà de deixar constància en l’expedient.
 
7.7.  L’Ajuntament  podrà  denegar  la  utilització  de  la  plaça  de  bous  atenent  a
circumstàncies de seguretat,  salubritat  o  per qualsevol  altra circumstància d’interés
públic degudament acreditada.

Article 8. Obligacions.

8.1.  Les  empreses,  entitats,  associacions  i  col·lectius  de ciutadans,  que obtinguen
l’autorització de la Junta de Govern Local, per a la utilització de les instal·lacions de la
plaça de bous estaran obligats:

a) A col·laborar i  prestar  la  informació necessària per al  bon funcionament  de les
instal·lacions i aconseguir una programació adequada dels seus usos.

b) A prestar una fiança pel mateix import que la quota a aplicar, amb un mínim de
1.000 €, per  a  prevenir  possibles  desperfectes,  que  serà  tornada,  una  vegada
finalitzada l’activitat, a sol·licitud de la persona interessada i una vegada comprovat
el bon estat de les instal·lacions utilitzades.

c) A  subscriure  una  pòlissa  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  per  a  les
eventualitats que puguen produir-se com a conseqüència de l’espectacle.

d) A  assumir  les  obligacions  corresponents  a  drets  d’autor  i  autoritzacions
administratives exigibles per a la celebració de l’acte.

e) A netejar la plaça i les seues instal·lacions una vegada finalitzat l’acte.

8.2. Les entitats, associacions i col·lectius de ciutadans que sol·liciten la utilització de
la plaça seran responsables immediats, a tots els efectes de la realització d’activitats i
de la prestació de serveis que es promoguen en les instal·lacions. Així mateix seran
responsables davant de l’Ajuntament de l’ús que donen a la plaça de bous.

8.3.  L’Ajuntament  no  es  responsabilitza  de  la  pèrdua,  robatori  o  deteriorament
d’equipament i material d’activitats dels usuaris de la plaça.

8.4. En el cas que l’activitat estiga subjecta a la normativa d’espectacles públics, per a
l’ús dels locals, la persona sol·licitant haurà d’acreditar haver obtingut la corresponent
autorització de l’Administració autonòmica o, en el seu cas, estatal.

8.5.  El  pagament regulat  només atorga la  utilització de la plaça.  La infraestructura
necessària per a la realització de l’activitat (megafonia, etc.) haurà de ser facilitada i
col·locada pels organitzador de la dita activitat, que hauran de deixar la plaça, quan
haja finalitzat, en les mateixes condicions en què la van trobar.
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8.6. Quan la utilització de la plaça de bous de propietat municipal porte aparellada la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari,  sense perjudici del
pagament de la taxa que corresponga, estarà obligat al reintegrament del cost total de
les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
Si els danys foren irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantitat igual al valor
dels  béns destruïts  o l’import  del  deteriorament  dels  danys,  sense perjudici  de  les
accions que corresponga ja que es tracta d’un immoble especialment protegit.

Article 9. Devolució de l’ingrés.

Només procedirà la devolució de la quantitat abonada quan no es puga utilitzar el local
sol·licitat  per  causes  no  imputables  a  l’obligat  al  pagament  o  si,  per  motius
climatològics, no es pogués celebrar l’esdeveniment previst per al qual es va sol·licitar
l’autorització.

Article 10. Preu.

10.1. La quantitat a abonar pels usuaris de la plaça de bous tindrà la consideració de
preu  privat.  No  obstant  això,  en  tot  allò  no  previst  en  aquesta  ordenança  seran
d’aplicació les normes previstes per als ingressos de dret públic.

10.2. S’hi aplicarà la següent taula:

a) Utilització per a celebració de festes taurines. 
Correguda de bous: 2.000 euros/dia
Correguda de jònecs amb picadors: 1.750 euros/dia
Correguda de jònecs sense picadors: 1.500 euros/dia
Altres espectacles taurins: 1.000 euros/dia

b) Utilització per a altres esdeveniments: 500 euros/dia

10.3. Els coeficients d’aplicació a les tarifes especificades anteriorment i amb els que
es practicarà la liquidació de la quota a satisfer són els següents:

a) Si la utilització té lloc en hora nocturna o amb llums, s’hi aplicarà el coeficient de 0,15
b) Si la utilització es realitza en diumenge o festiu, s’hi aplicarà un coeficient de 0,15
c) Si la utilització s’efectua amb equips de so, s’hi aplicarà un coeficient de 0,10

10.5. Les quantitats anteriors donaran dret a la utilització de la plaça de bous fins a un
màxim de tres dies consecutius que inclouran. Un dia d'espectacle efectiu i la resta de
dies  per  a  tasques de  muntatge  i  desmuntatge.  Es  cas  de  requerir-se  més  dies
computaran com a un nou pagament  addicional  (per  dies).  Així  mateixa,  cada dia
d'espectacle públic efectiu pagar pagarà la taxa complerta. 

Article 11. Pagament. 

Naix  l’obligació  de  realitzar  el  pagament  fixat  quan  se  sol·licite  la  utilització  de
l’immoble.
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Article 12. Fiança i responsabilitat d’ús. 

Sent per compte del sol·licitant la neteja i responsabilitats que poguera ocasionar la
utilització privativa de la plaça de bous, serà obligatori prestar una fiança equivalent a
l’import del preu, que es tornarà previ informe tècnic que confirme que no s’han produït
desperfectes i  que la plaça de bous queda en les mateixes condicions de neteja i
manteniment existents amb anterioritat a la utilització.

En cas que per l’ús, gaudi o aprofitament de la plaça de bous de Vinaròs aquesta
sofrís un deteriorament  o desperfecte,  es procedirà a la  confiscació  de la  garantia
aportada fins a cobrir l’import de la reparació o deteriorament o desperfecte. Si l’import
d’aquests fos superior a la garantia constituïda es reclamarà la diferència a la persona
sol·licitant.

Els  tècnics  designats  per  l'Ajuntament  certificaran  l'estat  de  la  plaça  desprès  dels
espectacles.

Article 13. Ingrés del preu. 

S’exigirà en règim d’autoliquidació per als supòsits contemplats en aquesta ordenança,
que tindrà caràcter de provisional a resultes de l’oportuna comprovació administrativa. 

De manera excepcional,  s’estableix  una reducció de fins al  50% del preu resultant
quan existisquen raons socials,  benèfiques,  culturals  o d’interés públic  que així  ho
aconsellen i no s'aplicarà als espectacles taurins. En tots aquests casos la persona
sol·licitant haurà de justificar la seua pretensió, i s’ha d’elevar aquesta a resolució de la
Junta de Govern, que acordarà la concessió o no de la reducció i l’import d’aquesta.

També podrà valorar-se l'aplicació d'una reducció fins al 50% del preu resultant, i en
les  condicions  establertes  al  paràgraf  anterior  quan  el  sol·licitant  presente  una
programació superior a cinc esdeveniments (no taurins) en el transcurs de sis mesos.

DISPOSICIONS ADICIONALS

Primera. Aquest reglament entrarà en vigor una vegada s’efectue la publicació del text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i haja transcorregut el termini previst en
l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Segona.  Queden  derogades  totes  les  disposicions,  d’inferior  o  igual  rang,  que
s’oposen al seu articulat. 

Tercera.  Queda  facultada  l’Alcaldia  Presidència  per  a  dictar  totes  les  ordres  o
instruccions que resulten necessàries per a l’adequada interpretació, desenvolupament
i aplicació d’aquest reglament, així mateix, per a adaptar a les necessitats de cada
moment, els models de sol·licitud i autorització d’ús. 

Quarta. En tot allò no previst en aquest reglament, s’aplicarà el que estableixen la Llei
7/1985, RDL 781/1986 i la resta de normativa aplicable. 
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