
T-5 TAXA DE LES EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE 
RECREACIÓ 

 

La normativa per la qual es regeix la taxa de les embarcacions esportives i de recreació està compresa 
en les següents lleis; 

-El Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2011 de 5 de setembre (B.O.E. nombre 253 de 20/10/2011) 

-Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. 

-Acord Del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València, en sessió celebrada el 29 de juliol 
de 2015, pel qual s'aproven els coeficients correctors i bonificacions per a l'exercici 2016. Aquest acord 
preveu el punt 4º que l'entrada en vigor del mateix coincidirà amb la que s'estableix a la Llei de 
pressupostos generals de l'Estat per a 2016 o la que, si escau, corresponga que aprove els coeficients 
correctors de les taxes del vaixell, passatge i mercaderia ara aprovats, d'acord amb el que preveu 
l'article 166 i en la Disposició Addicional Vintena Segona del Text Refós de la Llei de Ports de l'estat i de 
la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre. 

 

 

Article 223. Fet imposable.  

El fet imposable d'aquesta taxa consisteix en la utilització pels vaixells i embarcacions esportives o de 
recreació, independentment de les seves dimensions, de les aigües de la zona de servei del port, de les 
xarxes i preses de serveis i de les obres i instal·lacions portuàries que permeten l'accés marítim al lloc 
d'atracament o fondeig assignat, així com l'estada en aquest. 

Constitueix també fet imposable d'aquesta taxa la utilització dels molls i pantalans, accessos terrestres, 
vies de circulació i altres instal·lacions portuàries pels tripulants i passatgers de les embarcacions. 

Així mateix constitueix el fet imposable d'aquesta taxa, la prestació dels serveis comuns de titularitat de 
la respectiva autoritat portuària dels quals es beneficien els usuaris sense necessitat de sol·licitud, 
relacionats amb els anteriors elements del domini públic. 

L'aplicació d'aquesta taxa requereix que l'embarcació no faci transport de mercaderies i que els 
passatgers no viatgen en règim de creuer o excursions turístiques, en aquest cas seran d'aplicació la 
taxa del vaixell, la taxa del passatge i la taxa de la mercaderia, segons siga procedent. 

 

 

Article 224. Subjectes passius.  

Subjectes Passius 

1) Són subjectes passius, a títol de contribuents i solidàriament, el propietari de l'embarcació, el 
consignatari i el capità o patró de la mateixa. 

2) El concessionari o autoritzat, en dàrsenes i instal·lacions portuàries esportives atorgades en 
concessió o autorització, és subjecte passiu substitut dels subjectes passius contribuents de l'apartat 
anterior, i està obligat a complir les prestacions materials i formals de l'obligació tributària. 

En cas d'incompliment de les seves obligacions per part del substitut, en especial, en cas d'impagament 
de la taxa, l'autoritat portuària pot exigir als contribuents el seu compliment. Tot això, sense perjudici de 
les responsabilitats en què haja pogut incórrer el substitut. 

 

 

Article 225. Meritació de la taxa.  

Aquesta taxa es merita quan l'embarcació esportiva o de recreació arribe a les aigües de la zona de 
servei del port, o quan es produisca la posada a disposició de l'atracada o lloc de fondeig. 

 

 

Article 226. Quota íntegra.  

La quota íntegra de la taxa serà el resultat de sumar els següents conceptes: 



 
a-1) En dàrsenes o instal·lacions nàutic esportives sense concessió ni autoritzades, 

situades en zona I o interior de les aigües portuàries. 

Quota = la superfície ocupada pel vaixell o l'embarcació, (m2), X el nombre de dies 
d'estància, (complets o fracció), X la quantia bàsica (E), X el coeficient que li corresponga. 

Servei Prestat Coeficient 

1) Per l'accés i estància de 
les embarcacions en el lloc 
d'atracament o de fondeig 
(1).  

Atracada de cap a pantalà i mort, boia o àncora. 1,00 

Atracada de cap a pantalà amb instal·lació de pantalà 
lateral. 2,00 

Atracada de costat a moll o pantalà. 3,00 

Abarloada a una altra atracada de costat a moll o 
pantalà o a una altra abarloada. 0,50 

Fondejada amb amarratge a mort, boia o punt fix. 0,60 

Fondejada amb amarratge per mitjans propis. 0,40 

(1) A les zones amb calats inferiors a dos metres a baixamar màxima viva equinoccial, els coeficients 
seran el 50% del quadre anterior. 

 

a-2) En dàrsenes o instal·lacions nàutic esportives sense concessió ni autoritzades, 
situades en zona I o interior de les aigües portuàries. 

 
Per disponibilitat de serveis 

Quota = la superfície ocupada pel vaixell o l'embarcació, (m2), X el nombre de dies 
d'estància, (complets o fracció), X la quantia bàsica (E), X els següents coeficients.  

Servei Prestat Coeficient 

2) Per disponibilitat de 
serveis (2).  

Toma d’aigua. 0,07 

Toma d’energia elèctrica. 0,10 

(2) Els consums d'aigua i energia elèctrica efectuats seran facturats amb independència de la liquidació 
d'aquesta taxa. 

 

b) En dàrsenes o instal·lacions nàutic esportives atorgades en règim de concessió o 
autorització, situades en zona I o interior de les aigües portuàries, amb espai d'aigua 

atorgat concessió o autorització. 

Quota = la superfície ocupada pel vaixell o l'embarcació, (m2), X el nombre de dies 
d'estància, (complets o fracció), X la quantia bàsica (E), X el coeficient que li corresponga. 

Embarcació General 

Embarcacions a 
vela amb eslora ≤ 
12 m., o a motor ≤ 

9 m. 

1) Per l'accés i estància de la 
embarcacions en el lloc 
d'atracament o de fondeig. 

Embarcacions transeünts o de 
pas. 0,39 0,15 

Embarcacions que tenen la 
seua base al port. 0,32 0,10 

2) En las zones amb calats 
inferiors a 2 m., en baixamar 
màxima viva equinoccial. 

Embarcacions transeünts o de 
pas. 0,195 0,075 

Embarcacions que tenen la 
seua base al port. 0,16 0,05 

3) Sense l’espai de l’aigua no 
estigués atorgat en concessió 
o autorització.  

Embarcacions transeünts o de 
pas. 0,702 0,27 

Embarcacions que tenen la 
seua base al port. 0,576 0,18 

 



 

c) En dàrsenes o instal·lacions nàutic esportives situades total o parcialment en zona II. 

Quota = la superfície ocupada pel vaixell o l'embarcació, (m2), X el nombre de dies 
d'estància, (complets o fracció), X la quantia bàsica (E), X el coeficient que li corresponga. 

Servei Prestat General 

Embarcacions en zona I. Prevista a les lletres a i b (segons corresponga). 

Embarcacions en zona II o exterior de 
les aigües portuàries. 

El 30 % de la prevista a les lletres a) ordinal 1º i b) per a 
zona I. 
El 100 % de la prevista a l’ordinal 2º de la lletra a) per a la 
zona I. 

 

 

Article 227. Superfície ocupada pel vaixell o embarcació. 

La superfície d’un vaixell o embarcació = eslora total X màniga. 

 

 

Article 228. Pagament anticipat i en règim simplificat de la taxa. 

La taxa serà exigible per avançat 

a) En dàrsenes o instal·lacions 
nàutic-esportives no 
concessionades.  

Per a les embarcacions transeünts o de pas en el port pel període 
d'estada que s'autoritze. Si aquest període ha de ser ampliat, el 
subjecte passiu haurà de formular nova sol·licitud i abonar novament 
per avançat l'import corresponent al termini ampliat. 

Per a les embarcacions amb base al port la quantia que corresponga 
per períodes no inferiors a sis mesos ni superiors a un any. 

b) En dàrsenes o instal·lacions 
nàutic-esportives 
concessionades. (1) 

En els terminis que figuren en les clàusules de la concessió o 
autorització, que no podran ser superiors a un any. 

(1) En el supòsit de la lletra b) de l'apartat anterior podrà exigir-se la taxa en règim d'estimació 
simplificada llevat de renúncia expressa del concessionari o autoritzat. En aquest règim, la quota 
tributària s'establirà per a cada concessió o autorització, tenint en compte les dades estadístiques de 
tràfic de la concessió o autorització dels dos últims anys, i periòdicament una liquidació global per 
l'import que corresponga a l'ocupació estimada. Per a això, els titulars de dàrsenes o instal·lacions nàutic 
esportives atorgades en concessió o autorització han de subministrar a les autoritats portuàries la 
informació que li siga requerida i les dades necessàries per a la liquidació d'aquesta taxa. Els que 
s'acullen a aquest règim tenen una bonificació del 25 per 100 en l'import de la quota tributària. 

 

 

Article 229. Quantia bàsica 
Segons recull la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 (B.O.E. 
núm. 161 de 4 juliol). 
 

Quantia bàsica de la taxa d’embarcacions 
esportives i de recreació 

Taxa Quantia 

E 0,124 

 

 

Article 230. Vaixells o embarcacions amb base al port. 

Vaixells o embarcacions amb base al port 



 
Vaixells o embarcacions que 
tenen la seua base al port.  

Aquelles que tenen autoritzada l'estada al port per període igual o 
superior a sis mesos. 

Vaixells o embarcacions 
transeünts o de pas. 

Aquelles que tenen autoritzada l'estada al port per període limitat, 
inferior a sis mesos. 

L'import de la taxa aplicable serà independent de les arribades, eixides o dies d'absència de 
l'embarcació, mentre tingui assignat lloc d'atracada. 


