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Interessat de l'expedient

Assumpte

Acta de la sessió AYT/PLE/13/2012
Localització de l'activitat

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT, EL DIA 29 D'OCTUBRE DE 2012.
*********************************************************************************************************
A la Casa Consistorial de Salou, Passeig del 30 d’octubre, núm. 4, essent les 12:00 hores
del dia 29 d'octubre de 2012, es reuneix el Ple de l’Ajuntament presidit pel Sr. PERE
GRANADOS CARRILLO, com a Alcalde-President, amb l’assistència dels següents vocals:
Sr/Sra MARC MONTAGUT PRATS
Sr/Sra JESÚS ANTONIO BARRAGÁN PASCUAL
Sr/Sra JULIA GÓMEZ MESONERO
Sr/Sra M. JOSÉ RODRÍGUEZ ANDRADES
Sr/Sra FELIPE ORTIZ MARTÍNEZ
Sr/Sra BENET PRESAS SUREDA
Sr/Sra MARIO GARCIA VIDAL
Sr/Sra PEDRO LAVILLA HERAS
Sr/Sra M. DE LOS REYES PINO MOTA
Sr/Sra MARC ALARCÓN PERALTA
Sr/Sra JUAN ANTONIO BRULL CASTELL
Sr/Sra M. ROSA PASQUINA RODRÍGUEZ
Sr/Sra AITOR ARRUEGO UBIDE
Sr/Sra ZACARIAS ANTONIO HENAR MOROS
Sr/Sra M. ROSA SANAHUJA MONTESINOS
Sr/Sra MANEL MACHO-QUEVEDO VIVÓ
Sr/Sra RAMON MARIA PASCUAL POY
Sr/Sra SALVADOR JUAN PELLICÉ CASADÓ
Sr/Sra MARTINA FOURRIER MARTÍNEZ
Sr/Sra PABLO OTAL VIÑA

Actua el secretari general de la Corporació, el Sr. FRANCISCO ALIJO MOYANO, que estén
la present acta.
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Hi assisteix també l’interventor municipal, el Sr. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ VALLEJO.

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

100.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA, EL DIA 3 D'OCTUBRE DE 2012
Vista i llegida l’acta del Ple celebrat, en sessió ordinària, el dia 3 d’octubre de 2012, el Ple de
l’Ajuntament l’APROVA per unanimitat.

200.- INFORMACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

201.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DES DEL NÚMERO 5994 FINS
AL NÚMERO 6658 DE L'ANY 2012
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia des del número 5994 fins al número 6658 de l’any
2012. El Ple de l’Ajuntament en resta assabentat.

202.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER A L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT
DE SALOU A L'ANY EUROPEU DE L'ENVELLIMENT ACTIU I DE LES RELACIONS
INTERGENERACIONALS

Vista la moció que presenta el Grup municipal de CIU i que es transcriu tot seguit:
“El setembre de 2011, el Parlament Europeu i el Consell d’Europa van decidir declarar l’any
2012 “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional”, amb
l’objectiu de facilitar la creació d’una cultura de l’envelliment actiu, basada en una societat
per a totes les edats.
El creixent envelliment de la població és un repte per al conjunt de la societat i per a totes
les generacions d’Europa, i és també una qüestió relacionada amb la solidaritat i la
col·laboració entre les diferents generacions i el seus respectius entorns familiars.
Una resposta fonamental a aquest ràpid canvi d’estructura d’edats consisteix en promoure el
fet de l’envelliment com un procés permanent i que comporta garantir que les persones que
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tenen una certa edat estiguin més sanes, més formades, no siguin discriminades en el món
laboral i puguin participar de forma activa en la vida familiar i social. És a dir, que puguin
desenvolupar tot el seu potencial físic, social i mental al llarg de tota la seva vida, sense
discriminacions per raons de l’edat, amb el repte de poder treure el màxim profit social de
l’enorme potencial que té la gent gran.
I com que la societat catalana està experimentant un procés d'envelliment, això formula nous
reptes a les polítiques dels ens públics. Aquest fenomen té especial incidència en les
polítiques municipals que representen un gran repte social no solament per satisfer les
necessitats de la població, sinó també perquè han de fomentar un envelliment més autònom
i participatiu, així com un major reconeixement i incorporació del capital humà de la gent
gran a la vida dels municipis i la seva societat.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS 2002) ha definit l'envelliment actiu com "el procés
d'optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar
la qualitat de vida de les persones a mesura que aquestes envelleixen".
Amb l'objectiu, doncs, de promoure i sensibilitzar els diferents agents de la necessitat de fer
accions i projectes que afavoreixen la qualitat de vida de les persones grans i la seva
participació en la societat, el Parlament Europeu i el Consell Europa van declarar l'any 2012
com l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions.
El govern municipal i la Corporació de Salou, sensibles a la realitat de la ciutat que compta
amb un col·lectiu de 2.625 persones empadronades de més de 65 anys, comparteix aquests
objectius, i s'adhereix a aquesta declaració del Parlament Europeu i de Consell d’Europa; i
per això contribuirà a impulsar programes i actuacions que promoguin l'envelliment actiu i
que responguin a les necessitats del moment i s'adeqüin a les expectatives de la gent gran
de Salou.
Per això, el grup municipal de CiU proposa l’adopció dels següents acords i compromisos:

Primer.- Sensibilitzar a la societat de la importància de l'envelliment actiu i les seves diferents
dimensions, i garantir que se li concedeixi una consideració prioritària a les agendes
polítiques.
- Estimular el debat i l'intercanvi d'informació per a promoure polítiques d'envelliment actiu,
identificar i difondre les bones pràctiques i fomentar la cooperació i les sinèrgies que han
d’afavorir la qualitat de vida de les persones grans i la seva integració i participació a la
societat.
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- Oferir un marc per assumir compromisos i realitzar accions concretes que permetin
desenvolupar solucions, polítiques i estratègies que han de millorar les oportunitats i
condicions perquè les persones d’edat s’involucrin dins la comunitat a través del voluntariat.
- Promoure activitats que serveixin per a lluitar contra la discriminació per raó d'edat, superar
els estereotips relacionats amb l'edat i eliminar barreres, en particular en el que respecte a
l'ocupabilitat; i promoure la salut per aconseguir que la població gran tingui una vida més
autònoma, independent i activa com a ciutadans.

Segon.- Notificar aquest acord al “Instituto de Mayores y Servicios Sociales” (IMSERSO),
coordinador nacional de l’Any; per esdevenir una institució associada a l’Any Europeu; i als
diferents grups del Parlament Europeu.”

El Ple de l’Ajuntament APROVA, per unanimitat, aquesta moció.

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Agraeixo a tots els grups municipals la votació per unanimitat d’aquesta moció.

300.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA
2012, CONVOCADES PEL DECRET 104/2012, D'1 D'OCTUBRE

ANTECEDENTS
Decret 104/2012, d´1 d´octubre, de convocatòria d´eleccions al Parlament de Catalunya i de
la seva dissolució.

NORMATIVA APLICABLE
Article 26 de la vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General, que
diu:
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“1. La formación de las Mesas compete a los Ayuntamientos, bajo la supervisión de las
Juntas Electorales de Zona.
2. El Presidente y los vocales de cada Mesa son designados por sorteo público entre la
totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la Mesa correspondiente, que
sepan leer y escribir y sean menores de setenta años, si bien a partir de los sesenta y cinco
años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días. El Presidente deberá tener el
título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de
Graduado Escolar o equivalente.
3. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los
miembros de la Mesa.
4. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días vigésimo quinto y vigésimo
noveno posteriores a la convocatoria”.

ACORD
El Ple procedeix al sorteig per a la constitució de les 18 meses electorals d´aquest municipi,
(publicades al BOP de Tarragona núm. 233 de data 08-10-2012), com a membres de mesa,
per al càrrec de President i Vocal, els electors inclosos en el Cens Electoral de Salou que
reuneixin les condicions requerides per normativa, sense perjudici del resultat del sorteig,
una vegada complertes les formalitats legals establertes.

(EL RESULTAT DEL SORTEIG CONSTA A L’ACTA ORIGINAL)

400.- ASSUMPTES DE GESTIÓ ECONÒMICA

401.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L'EXERCICI 2013 I MODIFICACIÒ DE L'ORDENANÇA GENERAL DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A
L'EXERCICI 2013

En compliment d’allò que disposen els articles 15,16, i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, vistos els informes tècnics i
econòmics referenciats en l’article 25 del mateix text, vist el dictamen de la Comissió
Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de
CIU, 4 del PP i 1 de UTPS) i 9 vots en contra (5 del PSC, 2 de UMdC, 1 de UTPS i 1 de
RDS), el següent:
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PRIMER.- Aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de
Gestió Tributària i Recaptació per a l’exercici 2013 i la modificació del calendari fiscal 2013,
que queden redactades com es transcriu a continuació.
SEGON.- De conformitat amb allò que disposa l’esmentat article 17 del Text refós de la Llei
d’hisendes locals, aquest acord provisional emès pel Ple de la Corporació, així com el referit
text de les modificacions a dalt esmentades, s’exposaran al públic al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar qualsevol al·legació que estimin oportuna. En el cas de no
haver-se produït reclamacions s’entendran definitius els acords provisionals.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 6 – Quota tributària
1.- Les tarifes resultants d’aquesta ordenança són el producte de multiplicar les quotes del quadre de tarifes, fixat segons l’article 95.1 del
TRLHL, pel coeficient 1,99 d’acord amb l’article 95.4 de l’esmentada Llei. Malgrat tot, aquestes tarifes podran ser incrementades segons
allò que disposa la Llei de pressupostos de l’Estat i la d’acompanyament aplicables en l’exercici corresponent.
2.- En compliment del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi serà el següent:
a) Segons potència fiscal
1.- Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres, tot terreny
Cavalls Fiscals
Tarifa
De menys de 8
25,11 €
De 8 fins 11,99
67,82 €
De 12 fins 15,99
143,16 €
De 16 fins 19,99
178,32 €
De 20 en endavant
222,88 €
2.- Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles, màquines
autopropulsades que poden circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica.
Cavalls fiscals
Tarifa
De menys de 16
35,16 €
De 16 fins 25
55,26 €
De més de 25
165,77 €
b) Segons el número de places
Autobusos i furgonetes mixtes habilitades per al transport de més de 9 persones.
Places
Tarifa
De menys de 21
165,77 €
De 21 fins 50
236,09 €
De més de 50
295,12 €
c) Segons la càrrega útil en quilograms.
1.- Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes mixtes, habilitats per al transport de fins a 9 persones, vehicles mixts i
vehicles habitacle.
Kg. de càrrega útil
Tarifa
De menys de 1.000
84,14 €
De 1.000 fins a 2.999
165,77 €
De més de 2.999 fins a 9.999
236,09 €
De més de 9.999
295,12 €
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2.- Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
Tarifa
De més de 750 i menys de 1.000
35,16 €
De 1000 a 2.999
55,16 €
De més de 2.999
165,77 €
d) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors
Motocicletes:
Fins 125 c.c.
De més de 125 fins a 250 c.c.
De més de 250 fins a 500 c.c.
De més de 500 fins a 1.000 c.c.
De més de 1.000 c.c

Tarifa
8,80 €
8,80 €
15,06 €
30,15 €
60,28 €
120,55 €

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les diferents tarifes serà el que es determina al Reglament
General de Vehicles, aprovat per RD 2822/98, de 23 de desembre.
Els motocarros tindran la consideració de motocicletes i, per tant, tributaran segons la capacitat de la seva cilindrada.
Quan es tracti de vehicles articulats, tributaran simultàniament i per separat: d’una banda, per la potència de la tractora i de l’altra, pels quilos
de càrrega útil que puguin portar els remolcs i semiremolcs
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 1 – Fet imposable
1- L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable del qual el constitueix la realització,
dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha d’obtenir
prèviament la llicència d’obres urbanística i/o règim de comunicació corresponents, s’hagin obtingut o no les llicències esmentades, sempre
que l’atorgament de la llicència i/o règim de comunicació sigui de competència municipal.
2- Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l'apartat anterior poden ser, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, les següents:
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta i les d’ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i
instal·lacions ja existents.
b) La demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització sempre que tinguin caràcter privat i, en conseqüència, no
hagin de ser cedides a l’Ajuntament.
d) Els moviments de terra i les obres de desmuntatge o explanació en qualsevol classe de sòl, sempre que no es trobin incloses en un projecte
d’urbanització definitivament aprovat.
e) Les obres de caràcter provisional a què es refereixen els articles 53 i 54 del text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
f) La construcció o la instal·lació de murs i tanques.
g) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals de caràcter privat.
h) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents.
I) La instal·lació d’hivernacles o d’instal·lacions similars.
j) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
k) Les instal·lacions i les actuacions que afectin el subsòl.
l) La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
m) I, en general, els altres actes que assenyalin els plans, normes o ordenances que impliquin execució de construccions, instal·lacions i
obres, llevat de les exceptuades segons aquest article.
n) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin llicència d'obra i/o règim de comunicació urbanística.
Article 4- Base imposable, quota i abonament
1- La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, la instal·lació o l’obra, i s’entén per tal, a aquests
efectes, el cost de l’execució material de l’obra.
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit ni altres impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes,
preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els
honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que integri, estrictament, el cost d’execució
material.
2- La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3-El tipus de gravamen serà en caràcter general, el 4%.
4- L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no hagi sol·licitat o obtingut la llicència
i/o règim de comunicació corresponent.

 7
87
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²5Z0T1H373Y626E2B0TITr»
²5Z0T1H373Y626E2B0TITr»
5Z0T1H373Y626E2B0TIT

 SECWI0OI



06-11-12 09:01

Article 5 – Gestió
1- Els subjectes passius estan obligats a presentar autoliquidació d'aquest impost en el moment en què sol·licitin la concessió de la llicència
i/o règim de comunicació de l´inici de la construcció, instal·lació o obra quan aquella no s´hagi obtingut.
2- La concessió de la llicència i/o règim de comunicació, estarà subjecta a una liquidació provisional a compte, la base imposable de la qual
estarà constituïda pel valor de la instal·lació, construcció o obra a realitzar, d’acord al pressupost de referència (Pr) calculat segons els valors
de referència aprovats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya aplicant l´increment de l´IPC interanual de l’ any anterior. Es
presumirà la veracitat del pressupost de referència (Pr) presentat respecte del contingut al projecte tècnic, degudament visat, mentre no sigui
revisat pels Serveis Tècnics Municipals en sentit contrari.
3- El pressupost de referència consisteix en la suma dels mòduls de referència (Mr) de cada part de l’obra.
El mòdul de referència s’obté de multiplicar el mòdul bàsic aplicable a la comarca del Tarragonès (MbT) pels diferents coeficients correctors
propis de la seva part d’obra o construcció, essent:
A.1) Mòdul bàsic Tarragonès (MbT)

465,5 €

Com que aquest mòdul aplicat entra en vigència cada 1 de gener de l’any en curs i aquesta ordenança es revisa en el mes de setembre per a
la seva entrada en vigor l’ 1 de gener de l’any vinent, és necessari actualitzar el mòdul A.1) a l’IPC. Es prendrà com a referència IPC català
de l’Institut Nacional d’ Estadística de l’ any anterior respecte a l’any de l’aplicació del mòdul.
A.2.) Increment de preus de consum català (any anterior) = 2,5%
A)

MÒDUL BÀSIC TARRAGONÈS ACTUALITZAT A SALOU (MbTS)= 491,46 €

B)

COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct): S'adapta als següents valors de referència:

B.1) En edificacions de nova planta i addicions.
Ct
TIPOLOGIA DE L'EDIFICACIÓ
1,20
Edifici aïllat (4 façanes)
Soterranis a partir del 3r en tot tipus d'edifici
1,10
Edifici en testera (3 façanes)
Soterranis 1r i 2n en tot tipus d'edifici
1,00
Edifici entre mitgeres (1 o 2 façanes)
B.2) En obres de reforma i rehabilitació
Ct
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
0,90
Rehabilitació integral d'edifici conservant exclusivament façanes
0,70
Reformes que afectin elements estructurals
0,50
Reformes que no afectin elements estructurals
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments (aplicat a la superfície de façana)
0,40
Canvis de coberta exclusivament (sense modificar distribució)
0,30
Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni instal·lacions
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicat a la superfície de façana)
NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta
C) COEFICIENT DE QUALITAT: Cq. S'adapta als següents valors de referència:
Cq
1,20
1,00
0,80

NIVELL MITJÀ D'EQUIPAMENTS I ACABATS
Nivell superior a l'estàndard d'ús
Nivell estàndard segons ús (mínim obligatori en edificis d'habitatges, també en garatges d'habitatges unifamiliars)
Nivell inferior a l'estàndard d'ús (aplicable a locals, naus i magatzems sense ús definit o que requereixin una actuació posterior)

D) COEFICIENT D'ÚS: Cu. S'adapta als següents valors de referència
D.1) Edificació
Cu
USOS
3,00
Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. Hotels 5*. Museus. Teatres
2,80
Clíniques i hospitals
2,60
Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i escoles universitàries. Hotels 4*. Presons. Saunes. Terminals marítimes i
aèries
2,40
Laboratoris
2,20
Clubs de reunió. Hotels de 3*
2,00
Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d'oficines. EGB-BUP i FP. Hotels de 2*. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts.
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges> 200 m2
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1,80
Asils. Dispensaris. Estacions d'autobusos. Hostals. Hotels de 1*. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m2. Habitatges entre 200 m2
i 150 m2
1,60
Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m2 i 100 m2
1,40
Vestuaris. Habitatges entre 100 m2 i 50 m2
1,20
Edificis d'aparcaments i garatges amb equipament. Plantes altes per a locals sense ús específic. Sotacobertes compartides com a
locals comunitaris o no vinculades.
1,00
Locals comercials en planta baixa sense ús específic. Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars. Garatges d'habitatges
unifamiliars
0,80
Magatzems i naus industrials
0,50
Coberts
NOTA: ESPAIS SOTACOBERTA VINCULATS A L’HABITATGE (GOLFES)
Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l'habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m d'alçada, caldrà valorar-los com l'habitatge
inferior, sense augmentar el Cu per superfície total.
Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.
D.2) Obra civil
Cu
USOS
1,00
Piscines (sense cobrir)
0,40
Parcs infantils a l'aire lliure
0,30
Projectes d'urbanització (aplicant-ho únicament a la superfície de vials, incloent voreres, aparcaments, vials peatonals, escales i
rampes)
10% Moviments de terres
25% Pavimentacions
15% Voreres
25% Xarxa de clavegueram
10% Xarxa d'aigua
15% Xarxa d'enllumenat
0,20
Pistes d'asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge
0,10
Jardins. Pistes de terra sense drenatge
4- Vist l’anterior, el mòdul de referència (Mr) serà:
Mr = MbT x Ct x Cq x Cu
I el pressupost de referència:
Pr = ∑ (Mri x Si)
5- En els casos en què un coeficient corrector no s’ajusti a la tipologia, qualitat o ús, s’aplicarà la mitjana entre els coeficients més propers.
Als edificis amb diferents usos es calcularà el pressupost de referència de cascun d’ells.
6- En el cas que la corresponent llicència i/o règim de comunicació siguin denegats, els subjectes passius tindran dret a la devolució de les
quotes prèviament ingressades, sempre que no s’hagi realitzat el fet imposable de l’impost.
7- El sistema d'autoliquidació que s'estableix no anul·la la possibilitat de l'Ajuntament de practicar la liquidació ordinària en els termes
establerts a la Llei.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Article 5 – Bonificacions
1- Gaudiran d’una bonificació del 75 % de les quotes corresponents per l’habitatge habitual i els seus annexos en les transmissions de
terrenys i transmissions o constitucions de drets reals de gaudi limitatius de domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, sempre que aquests estiguin empadronats a l´ habitatge objecte de
transmissió, en el moment de l’acreditament de l´impost previst en el art.8 d’aquesta ordenança.
2- De no existir la relació de parentiu esmentada a l’apartat 1 d’aquest article, la bonificació afectarà també a aquells que rebin de
l’ordenament jurídic un tracte anàleg per a la continuació en l'ús de l'habitatge per conviure amb el causant.
Aquesta bonificació sempre ha de tenir el caràcter de pregada, i, una vegada concedida, sortirà efecte vers la liquidació, si encara no s’ha
practicat, o bé com a devolució de part de la quota ingressada. Caldrà demanar-ho en el termini de sis mesos a comptar de la data de l’òbit
del causant.
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Si els béns fossin alienats dintre dels 3 anys següents a la data de la transmissió que va donar lloc a la bonificació esmentada, l’import de la
bonificació s’haurà de retornar a l’Ajuntament, tret del cas en què aquesta segona transmissió sigui entre persones físiques amb parentela de
primer grau de consanguinitat.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 7 - Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Epígraf primer – Certificacions
a)

De Secretaria, Intervenció o Tresoreria:

1- Cada full dels expedits amb relació amb documents d'antiguitat no superior a 5 anys

1,95 €

2- Cada full de documents o actes de data superior a cinc anys

2,85 €

3- Cada full de documents o actes de data no superior a un any
4- D'empadronament, de residència, de baixes del Padró Municipal d'Habitants i d’Unions
Estables de Parella.
5- Cada full de circumstància o fets que exigeixin la pràctica d'informació testifical (Certificats
de convivència entre d'altres)
6- Expedició certificació de deutes

1,10 €

7- Expedició de duplicats de rebuts ja pagats

GRATUITS
GRATUITS
6,70 €
1,15 €

8- Despeses bancàries per devolució de rebuts per manca de saldo (per rebut).
9- Certificats d´habitatges i Població que requereixen consulta en bases de dades
10- Tràmit sol·licitud i emissió d’informe proposta municipal d’arrelament social o d’integració
social
11- Tràmit sol·licitud i emissió d’informe proposta municipal d’adequació de l’habitatge o
d’adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del
reagrupament familiar

2,40 €
58,50 €
31,00 €

41,00 €

Epígraf segon – Còpies de documents o notes de dades:
1- Les altes i les baixes del Padró municipal d'habitants
2- Còpia literal del full del Padró municipal d'habitants
3- Còpies de documents o notes de dades del departament d’estadística que facin referència a
l’expedició de volants d’empadronament.
4- Modificació de les dades de la inscripció al Padró d’Habitants a instància de l’interessat

GRATUÏTES
1,95 €
GRATUIT
GRATUÏTA

b) D'Hisenda:
Altes, baixes o alteracions de padrons i declaracions de particular

GRATUÏTES
GRATUÏT

Comunicat d’altes i baixes en matèria de tributs
c) Policia Local:
Còpia literal d’atestats i d’informes, per cada full (import mínim 10 €)

1,95 €

d) De les restants dependències:
Per cada nota o informació i any consultat

1,10 €

Epígraf tercer - En general:
Fotocòpies de documents d'expedients, Ordenances fiscals, etc. Cada full (o cara)
a) En blanc i negre (les fotocòpies puntuals seran gratuïtes, només es cobraran a partir de 5
unitats)
b) En color
Compulses de documents, per plana

0,15 €
0,70€
4,15 €

Validació de poders

13,85 €

Presentació de projectes

13,85 €

Epígraf quart - Personal:
a) Títols:
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Els de nomenaments: segells iguals al timbre de l'Estat

1,10 €

b) Dipòsits:
1- Provisionals

10,45 €

2- Resguards definitius

10,45 €

Epígraf cinquè – Serveis:
a) De l'Estat:
Legalitzacions que per ministeri de llei hagi de practicar l'alcaldia o secretaria, cada full

1,10 €

b) Contenciós:
Convalidació de poders, cada un:
1- Per operacions de Caixa municipal

10,75 €

2- Per als restants actes o expedients i subhastes

10,75 €

Epígraf sisè – Urbanisme
1- Fotocòpies de plànols:
Blanc/negre

En color

DINA 4

0,45 €

2,10 €

DINA 3

0,80 €

4,15 €

DINA 2

4,15 €

8,25 €

DINA 1

6.15 €

12,50 €

DINA 0

8,25 €

16,55 €

Blanc/negre

En color

b) Ordenació i Qualificació Particular 1:1000

8,25 €

16,55 €

c) Ordenació i Qualificació Particular 1:2000

4,15 €

8,25 €

2.- Documentació del Pla General d’Ordenació Urbana
a) Plànols d’informació, Ordenació General, Alineacions, Xarxes

16,55 €

d) Memòria

83,50 €

e) Normativa

83,50 €

f) Joc complet enquadernat, escala 1:1000

811,90 €

g) Servei de transport i recollida de plànols sol·licitats per l’interessat a la copisteria
h) Estudis previs de viabilitat sol·licitats per l’interessat, que realitzen els serveis tècnics
municipals i els serveis administratius d’urbanisme, envers les propostes d’iniciativa e interès
particular d’actuacions urbanístiques en general
3) Documentació en suport informàtic:

11,20 €
502,90 €

a) Pla General Complet (en format “pdf”)

60,45 €

b) Plans urbanístics (en format “pdf”)

33,55 €

c) Cartografia Topogràfica a escala 1/500

27,95€/Ha

Epígraf setè – informes i visites d’inspecció:
1- Mesurament o taxació de terrenys, solars o edificis: es liquidarà d’acord amb les tarifes
vigents del Col·legi Oficial d’Arquitectes (informes tècnics i visites d’inspecció)
2- Quan per precepte exprés i/o a petició de part s’hagi de produir un informe no inclòs en la
taxa oportuna de l’expedient en tràmit com a cost administratiu del servei, tant directe com
indirecte, l’import de la taxa de l’esmentat informe serà el següent:
a) Tècnic superior

221,80 €

b) Tècnic mitjà

180,25 €

c) Segona i successives revisions d’expedients deficients i visites de comprovació tècnica

134,95 €

d) Altres visites d’inspecció

105,65 €

4- Informe compatibilitat d’usos

60,00 €
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Epígraf vuitè:
Tramitació d’expedients de reclamació de danys (sinistres, etc.). S’aplicarà una taxa d'un 10%
del cost total de restitució del dany, en un màxim de

390,10 €

Epígraf novè:
Taxa per expedició de números d’identificació d’immobles (núm. de policia)

20,30 €

Epígraf desè:
Els documents no compresos als anteriors epígrafs, s'assimilaran al més anàleg dels relacionats anteriorment, i cas que no puguin establir-se
similituds:
Cada 5 fulls o fracció

5,30 €

Epígraf onzè: Taxes drets d’examen per a la provisió de places o llocs de treball:
GRUPS DE CLASSIFICACIÓ
a) Grup A1:

49,00 €

b) Grup A2:

42,00 €

c) Grup B:

39,00 €

d) Grup C1:

36,00 €

e) Grup C2:

28,00 €

f) Grup E:

22,00 €

Borses de treball: import de les taxes a determinar per les bases oportunes.
Epígraf dotzè:
Taxa per entrega de duplicat de carnet de soci del Club Xic’s:

2,00 €

Epígraf tretzè:
Taxa d'urgència
L'Alcaldia resta facultada per aplicar drets dobles dels indicats, en els casos que es sol·liciti amb caràcter urgent algun document dels
compresos a l'anterior tarifa. En tals supòsits, el document haurà de ser lliurat al sol·licitant en el termini màxim de tres dies hàbils, a
comptar des de la presentació o formulació de la sol·licitud.

ORDENANÇA FISCAL NUM. 8
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI
Article 6 - Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa, de caràcter anual i irreductible per la concessió i la successió en la titularitat de
l'autorització i per la utilització de l'escut d'acord amb la tarifa següent:
a) Per la concessió de l'autorització
b) Per la utilització de l'escut cada any

51,50 €
103,00 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9
TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Article 5 - Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d’acord amb la tarifa següent:
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1.- Concessió i expedició de noves llicències, partir de 2010:
a)

Per cada llicència nova concedida s´aplicarà el valor econòmic resultant de la licitació. art.24.1 b) RD.Leg 2/2004 de la Llei
d´Hisendes Locals.

b)

Expedició o transmissió de la llicència atorgada pel règim jurídic del punt a) anterior : 1.590 € (per cada llicència).

c)

Si la concessió i expedició de llicències és temporal. S’aplicarà sobre el punt a) i b) el 75% del seu valor econòmic. art. 24.1 b) RD Leg
2/2004 de la Llei d’Hisendes Locals.

2.- Llicències atorgades amb anterioritat a 2010:
Transmissió de llicències atorgades amb anterioritat a l’any 2010:
3.- Substitució de vehicles autotaxis:

16.100 €
143€

4.- Per les proves per condició de conductor de taxis (part teòrica i pràctica) i expedició de documentació provisional en
Pràctiques.

32,00 €

5.- Carnet definitiu de conductor i renovació de carnet:

32,00 €

6.-Autorització municipal per publicitat interior/exterior. Quota anual per llicència.

90 €

7.-Revisió municipal ordinària o extraordinària anual o semestral per llicència

15 €.

ORDENANÇA FISCAL NÚM . 10
TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ALTRES ACTIVITATS
Article 2 – Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l’activitat municipal, tècnica, administrativa i de comprovació necessària per determinar si
procedeix concedir o denegar l’autorització administrativa i /o actuacions administratives de control i verificación, ja sigui en règim de
comunicació o llicència ambiental, sol·licitada o comunicada per l´interesat. Aquesta activitat i prestació del servei administratiu té com a
finalitat determinar si s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals,
conforme el que preveu l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187.4 del TRLUC.
Article 6 - Quota tributària
Les quotes de les taxes regulades en la present ordenança són les que resulten de l’aplicació de les següents:
Tarifes
1. OBRES EN GENERAL:
I.- Obres:
La quota exigible en concepte de taxa urbanística, és l’import resultant de multiplicar el tipus de gravamen per la base imponible.
El tipus general de gravamen serà de 1,19 %.
La quota mínima serà de 26 euros.
II.- Prórroga
A la pròrroga de la llicència s'aplicaran els drets equivalents al 30% dels corresponents a la concessió de la llicència objecte de pròrroga si bé
computat en base al pressupost estimat de les obres que restin per realitzar segons valoració dels Serveis Tècnics Municipals.
III. Diferents instal·lacions:
1- Dipòsit de líquids,
gasos, etc. cada m3 de capacitat:
a) Fins a 10 m3
3
b) De més de 10 m (per cada m3)
2- Instal·lació grua
3- Muntacàrregues, ascensors, etc. Per cada parada

10,50 €
1,35 €
915,05 €
46,05 €

IV. Taxes per serveis urbanístics:
1- Per determinar, ja sigui sobre un plànol o sobre el terreny alineacions i rasants oficials:
Tarifa:
Fins 10 ml o fracció de façana a la via pública del solar objecte d'alineació
155,70 €
Per cada ml. d'excés
8,60 €
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2- En el règim de comunicació per la primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions s’abonarà en concepte de drets
municipals el 0’30% de l’import del projecte d’execució de les obres.
3- Cèdula d'informació urbanística i certificat d’aprofitament urbanístic
Tarifa:
Aquesta taxa quedarà subjecta a dipòsit previ:
223,70 €
Amb desplaçament tècnic sobre terreny
454,05 €
Sense desplaçament tècnic sobre terreny
223,70 €
Informe dels Serveis Tècnics Municipals sobre adequació d’un avantprojecte, o document tècnic similar, presentat per un particular per tal
d’obtenir informació sobre la seva adequació a l’ordenació urbanística
526,55 €
4. Les despeses d’inserció d’anuncis necessaris per a l’aprovació dels instruments de gestió urbanística d’iniciativa privada seran a càrrec
delsl interessats. La quota a ingressar per aquest concepte serà la que resulti de les despeses de publicació en cada cas.
5. Declaració d’obra ruïnosa, a instància del titular

573,70 €

6. Llicències de parcel·lació:
a) La quantia dels drets corresponents al tràmit i resolució de cada expedient incoat pel concepte de parcel·lació serà de
L’obligació de pagament recaurà sobre el sol·licitant de la llicència de parcel.·lació.
b) Per l’expedició de certificació d’innecessarietat de llicència de parcel·lació

573,70 €

229,50 €

Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior, la quota tributària serà la que resulti
d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord amb les regles i tarifes contingudes en els apartats anteriors, aplicant un percentatge de
reducció del 20% sobre aquesta quota.
V. Procediment
De conformitat amb l'autorització prevista als articles 26.1.b) i 27 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'administració municipal resta facultada per exigir el dipòsit previ de les taxes regulades
a la present ordenança fiscal. Aquestes taxes podran ser objecte de devolució a l'interessat en els següents casos:
En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la resolució de l’expedient, la devolució pujarà els percentatges següents:
- El 75% si desisteix abans que es realitzi informe tècnic.
- El 50% si desisteix amb posterioritat a la realització d’informe tècnic.
Finalitzada la resolució de l’expedient o realitzat el comunicat de les obres sotmeses al règim de comunicació, no procedirà el retorn de
l’import de la taxa, ja sigui per renúncia o per denegació.
Article 9 – Abonament
1- La taxa s’abona i neix l'obligació de contribuir quan s’inicia l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. La activitat
administrativa s´inicia en la data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística o en el momento que realitzin el comunicat en els
casos sotmesos al règim de comunicació.
2- Una vegada nascuda l'obligació de contribuir no l'afectaran de cap manera la denegació de la llicència sol·licitada o la seva concessió,
condicionada a la modificació del projecte o pressupost presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li hagi concedit
la llicència o realitzat el comunicat en el cas de les sotmesses al al règim de comunicació.
Article 10 - Declaració
1- Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obres o la comuniquin pel Règim de Comunicació, presentaran la sol.licitud
corresponent en el Registre General, adjuntant els exemplars del projecte tècnic signat per un tècnic competent i vist pel col.legi oficial
respectiu i altre documentación requerida per la normativa sectorial i municipal corresponent.
2- Quan la llicència o comunicacions de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació d'un projecte subscrit per un
tècnic competent,adjuntarà a la sol.licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície
afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte, les dades de les
quals permetin comprovar el seu cost.
3- Si una vegada formulada la sol.licitud de llicència o presentada comunicació es modifica o s'amplia el projecte, caldrà notificar-ho a
l'Administració municipal, tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
4- Quan es presenti sol·licitud d’obres sotmeses a règim de comunicació, caldrà presentar un imprès normalitzat, on hi figuri la descripció de
les obres a realitzar, que l’ajuntament posarà a disposició dels ciutadans i el presentarà al registre general, sense necessitat d’aportar
documentació tècnica.
Article 11 – Liquidació, ingrés i normes de gestió
I. Autoliquidació de la taxa:
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1- Per a la tramitació de les llicències urbanístiques s'exigirà l'autoliquidació de les taxes, per a la qual cosa s’utilitzarà el model de
declaració-autoliquidació establert per l'Ajuntament, en el moment en que sol.licitin la concessió de la llicència. Tambè es aplicable l’
autoliquidación en els casos sotmesos al règim de comunicació.
2- La sol.licitud de la llicència o la realització del comunicat en els casos sotmesos al règim de comunicació portarà aparellada la pràctica
d'una autoliquidació, essent la seva base imposable la regulada en l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
3- El sistema d'autoliquidació que s'estableix no anul.la la possibilitat de l'Ajuntament de practicar la liquidació ordinària en els termes
establerts a la llei.
4- En el cas de les llicències d'obres menors que no disposin de la documentació específica corresponent en el moment de la seva
presentació, seran admeses a tràmit inicialment les corresponents peticions, si bé hauran d'autoliquidar-se tant bon punt els Serveis Tècnics
Municipals informin sobre la base imposable i sigui requerit l'interessat.
II. Normes de gestió:
1- L'exacció es considerarà abonada quan neixi l'obligació de contribuir segons allò establert en l'article 2 d'aquesta Ordenança.
2- La tramitació s'ajustarà amb caràcter general a l'establert a l'article 75 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i dels articles 187 al 190 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme (en endavant DL 1/2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
3- Les llicències d'obres tindran la validesa que se’ls assigni en la seva concessió, i a partir del moment de la seva notificació. A petició de
l'interessat i per causa justificada, es podrà prorrogar la seva validesa en els termes legals.
A la pròrroga de la llicència s'aplicaran els drets equivalents al 30% dels corresponents a la concessió de la llicència objecte de pròrroga si bé
computat en base al pressupost estimat de les obres que restin per realitzar segons valoració dels Serveis Tècnics Municipals.
4- L'execució de les construccions o obres queda subjecta a la vigilància, fiscalització i revisió de l'Ajuntament, el qual l'exercirà a través dels
seus tècnics i agents municipals.
5- Les liquidacions inicials tindran caràcter provisional fins que, una vegada finalitzades les instal.lacions, l’Ajuntament hagi comprovat
l'efectivament realitzat i el seu import, requerint als interessats, les corresponents certificacions i d'altres elements que es considerin adients.
6- A la vista del resultat de la comprovació es practicarà la liquidació definitiva. També es declararan definitives, transcorreguts 4 anys a
partir de la data de liquidació dels drets.
7- Les persones interessades en l'obtenció de les exempcions i bonificacions, que per qualsevol disposició legal els correspongui, ho instaran
a l'Ajuntament, al temps de sol.licitar la corresponent llicència, acreditant suficientment les circumstàncies que els donin dret a la seva
obtenció.
8- Les llicències/comunicacions i les seves cartes de pagament o fotocòpies d'unes i de les altres, restaran en el lloc de les construccions,
mentre durin aquestes, i hauràn de ser exhibides a requeriment dels agents de l'autoritat municipal..
9- En les llicències que es sol.licitin per a la construcció d'habitatges de protecció oficial es realitzarà una liquidació provisional, aplicant la
bonificació marcada a la legislació vigent, convertint-se en definitiva, quan es faci l'obra dins del termini establert en les disposicions vigents.
10- Es consideraran obres menors les següents:
Obres lleugeres de rejoveniment sobre edificacions existents: pintura de façanes o interiors, arrebossaments, neteges en general, reposició de
grafiats, canvis de pavimentació, alicatats, col.locació de tendals sobre façanes, canvi de fusteria i instal.lacions existents, col.locació de
rètols, reparació de cobertes, terrasses, construcció de tanques, tancaments, separacions, nous paviments, obres de distribució, instal.lació de
nova factura, col.locació de tendals, rígids o no recolzats sobre el sòl, construcció de bases, casetes o arcs de pous, obertura de buits,
emparaments no estructurals i anàlogues.
11- Caducitat de les llicències.
11.1.-Per les obres majors:
1. Totes les llicències urbanístiques per executar obres han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del
principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar les obres és d’un any i el termini per acabar-les és de tres
anys.
2. La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l’apartat 1, o les pròrrogues corresponents, no s’han
començat o no s’han acabat les obres. A aquests efectes, el document de la llicència ha d’incorporar l’advertiment corresponent.
3. Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n demana i se n’obté una de nova, ajustada a
l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament.
4. Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini
d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada
abans d’exhaurir-se els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l’article
73 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.
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5. Un cop caducada la llicència urbanística, l’òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha d’acordar l’arxivament de les actuacions,
d’ofici o a instància de terceres persones i amb l’audiència prèvia de la persona titular.
11.2.- Per les obres menors i les sotmeses al règim de comunicació:
El termini màxim per a l’inici de les obres és d’un mes. Pel que fa al seu acabament, el termini màxim és de tres mesos. Tots els terminis
computen des de la data de la notificació, en el cas de les llicències d’obres menors i des de la data en la que l’actuació s’hagi d’entendre
comunicada , en el cas de les obres sotmeses al règim de comunicació.
Finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra notificada o comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la llicència o
autorització municipal per a la seva realització, circumstància que l’Ajuntament haurà de declarar mitjançant resolució adoptada segons la
legislació en matèria urbanística vigent.
11.3. Disposició general :
La caducitat de les llicències i autorització municipal no dóna dret al seu titular a obtenir cap devolució de la taxa ingressada.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE L’OBERTURA D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i
instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Salou s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, per la normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels
espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances municipals que confereixen potestats
d’intervenció a aquest Ajuntament per a la prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses, i en definitiva, la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
2. La descripció del fet imposable té la seva fonamentació jurídica, entre altres en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
RDL estatal 19/2012, de de maig de medides urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
Llei de turisme 13/2002, de 21 de juny de turisme de Catalunya, actualitzada segons Llei 9/2011, de 29 de desembre.
Decret habitatge 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús turístic
I totes aquelles disposicions legals vigents.

3. Tots els serveis que es derivin de la tramitació, a instància de part, dels expedients per:
•
•
•

Trasllat d’una activitat a un altre local.
Variació o ampliació d’activitat, en relació a allò que ja està autoritzat, encara que continuï el mateix titular.
Canvi de titularitat de llicència, cessió o traspàs de negoci, que comportin nova tramitació municipal, sense variar l’activitat.

4.- Als efectes d’aquesta Ordenança, es consideraran locals les edificacions, o instal·lacions i les superfícies, cobertes o sense cobrir, obertes
o no al públic, que s’utilitzin per a qualsevol activitat o ús, excepte el d’habitatge.
S’entendrà per establiment industrial o mercantil qualsevol edificació habitable, estigui o no oberta al públic, que no es destini exclusivament
a habitatge i que:
a) Es destini a l’exercici d’alguna activitat empresarial fabril, artesana, de la construcció, comercial i de serveis que estigui sotmesa a
l’impost sobre activitats econòmiques.
b) I encara que les activitats detallades en el punt anterior no es desenvolupin, que els serveixin d’ajut o complement o que hi tinguin relació
de manera que els proporcioni beneficis o profits, com per exemple: seus socials, agències, delegacions o sucursals d’entitats jurídiques,
escriptoris, oficines, despatxos o estudis.
c) Dipòsits i magatzems.
5- Es considerarà obertura:
a) La primera instal·lació de l’establiment per començar les seves activitats. També les successives instal·lacions en el supòsit de
desmantellament de la primera instal·lació.
b) Els traspassos i canvis de titulars de locals, arrendaments, lloguers, etc., sense variar l’activitat que s’hi desenvolupi.
c) La variació o ampliació de l’activitat duta a terme en l’establiment, encara que el titular sigui el mateix.
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d) L’ampliació de l’establiment i qualsevol alteració que es realitzi i que afecti les condicions que s’assenyalen en el número 1 d’aquest
article, motiu pel qual s’exigirà una nova verificació d’aquests.
6.- Ampliacions d’activitats a les zones de reculada.
Es consideraran zones de reculada les superfícies cobertes o descobertes, annexes al local comercial, i a les quals es tingui accés directe o
indirecte des de la via pública. A la zona de reculada s’exercirà la mateixa activitat que al local del que és extensió i la llicència s’ampliarà
segons els metres quadrats de superfície que comprengui l’ampliació, computant els seus amb els totals del local.
Es considerarà una unitat integral tributària, els metres interiors i de terrassa del local comercial, amb tributació plena.
Article 4 – Meritament de la taxa
1.- La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes,
s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula expressament.
Tambè per podrà acreditar-se i nèixer l´obligació de contribuir quan s´iniciï l’activitat municipal que constueix el fet imposable per les
actuacions administratives de comprovació, investigació o verificació del fet imposable iniciades per la administració, quant no s´ha produït
l´acte declaratius de l´administrat.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupi o es realitzi sense haver-se verificat o comprovat prèviament per l’Ajuntament que
s’ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
3.- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva concessió condicionada a la modificació del projecte
presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la verificació en el cas de les
activitats comunicades.
Article 5 – Tarifes
A) REGIM GENERAL
1.- Les tarifes que s’han d’aplicar per obtenir la quota de la taxa, són les que es detallen en el quadre següent, en funció del tipus i naturalesa
de l’activitat, de la seva superfície, i ubicació.
GRUPS
TARIFA BÀSICA EUROS/M2
- Autorització ambiental
10 €
- Declaració d’impacte ambiental
10 €
- Llicència ambiental amb necessitat de consulta prèvia
10 €
- Llicència ambiental sense necessitat de consulta prèvia
20 €
- Comunicació ambiental
15 €
- Llicència municipal d’establiments oberts al públic
20 €
- Règim de comunicació prèvia d’establiments oberts al públic
15 €
- Activitats innòcues
6€

QUOTA MINIMA
1.000 €
1.000 €
1.000 €
2.000 €
1.500 €
2.000 €
1.500 €
600 €

QUOTA MÀXIMA
30.000 €
30.000 €
30.000 €
20.000 €
12.000 €
20.000 €
12.000 €
3.000 €

L’import de la quota es calcula a partir d’una tarifa bàsica, que ve determinada pel tipus d’activitat o ús, si és de naturalesa econòmica o no,
la superfície.
La quota a liquidar serà la que resulti del càlcul que a continuació es detalla, sempre que el seu import no sigui inferior a la quota mínima ni
superior a la màxima, que figuren al quadre de tarifes.
Càlcul de la quota: s’obté mitjançant el càlcul del següent polinomi:
Q= TB x S
En el que:
TB= tarifa bàsica expressada en €/m2 en funció del grup d’activitats que correspongui.
S = superfície destinada a l’activitat o ús, expressada en m2 arrodonits per excés.
FC = factor corrector de l’activitat o ús, essent 0,5 per les activitats o usos de naturalesa no econòmica, 0,6 per les activitats o usos de
ramaderia, i 1,0 per la resta.
Q= quota de la taxa.
La quota a liquidar serà l’import obtingut (Q), sempre que no sigui inferior a la quota mínima ni superior a la quota màxima establerta al
quadre de tarifes, multiplicada pel factor corrector d’activitat (FC). En el cas de ser inferior, es liquidarà la quota mínima, i si és superior, es
liquidarà la quota màxima multiplicada pel factor corrector d’activitat (FC).
2.- La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma que es detalla en els següents apartats:
a) Per l’inici de l’activitat o ús, o pel trasllat de local, la quota serà la que per l’activitat a desenvolupar resulti de l’aplicació del que
s’estableix al punt 1 del present article.
b) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l’equivalent al 25 % del que, com a primera instal·lació, correspongui en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts.
c) Per l’ampliació de l’activitat, la quota a liquidar serà la següent:
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Si l’ampliació es considera com un canvi substancial, (superior al 50% de la superfície existent), la que resulti del càlcul del
polinomi definit al punt 1, computant el 50% de la superfície ja autoritzada més el 100% de la superfície de l’ampliació.
Si l’ampliació no es considera com un canvi substancial, la que resulti del càlcul del polinomi definit al punt 1, computant
solament el 100% de la superfície de l’ampliació.
d) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 15 % del que, com a primera instal·lació, correspongui en aplicació de les tarifes i
càlculs establerts.
e) Per les alteracions que es portin a terme a l’establiment, i que comportin una nova verificació per part dels Serveis Tècnics Municipals, la
quota serà el 25% del que correspongui com a primera instal·lació, i sempre i quan no es consideri una ampliació de l’activitat.
f) Pels canvis de titularitat, la quota ha de ser el 50% del que resulti en aplicació de les tarifes.
g) Pels trasllats d’activitats a zones destinades a ús industrial, d’acord amb el planejament vigent, la quota ha de ser el 60% del que resulti en
aplicació de les tarifes i càlculs establerts, excepte en aquells casos en què la tramitació, des de la seva sol·licitud fins a l’informe favorable
de l’acta de control, superi el termini d’un any.
h) En cas que sigui necessari un informe tècnic addicional o autorització en els procediments esmentats en els grups tarifaris regulats,
s’afegirà sobre la tarifa general, un import de 204,45€.
3.- En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la resolució de l’expedient, la quota que cal liquidar serà del que resulti
en aplicació dels punts anteriors, segons el percentatges que a continuació es detallen:
- 25% si desisteix abans que es realitzi informe tècnic.
- 50% si desisteix amb posterioritat a la realització d’informe tècnic.
La caducitat de les llicències i autorització municipal no dóna dret al seu titular a obtenir cap devolució de la taxa ingressada.
4.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades amb caràcter temporal, i que el seu termini sigui com a màxim de tres mesos, serà
del 50% de la que resulti de l’aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
5.- La quota a liquidar per aquelles activitats autoritzades com instal·lacions temporals o de temporada en terrenys particulars , serà del 50 %
de la que resulti de l’ aplicació de les tarifes i càlculs establerts al punt 1 anterior.
6.- La quota a liquidar pel lliurament del certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic, és de 90 €.
B) REGIM ESPECIAL:
1.- Llicències per l’activitat de venda mitjançant màquines automàtiques:
L’activitat de venda mitjançant màquines automàtiques es considerarà activitat independent, atès que comporta una alta específica de
l’impost d’activitats econòmiques segons el Reial Decret Legislatiu 1175/1990 regulador de les tarifes i la instrucció de l’impost, i també es
regula com una modalitat de venda segons el Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de la Llei 1/1993, de 18 de febrer de regulació administrativa de determinades estructures comercials i vendes
especials, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre de comerç interior. Aquesta activitat consistent en instal·lacions de màquines no fixes o
mòbils amb caràcter no permanent que comporta una instal·lació i desmantellament per temporada de funcionament, un horari independent i
uns requisits específics que han de reunir en funció al tipus de producte de venda (especialment els productes alimentaris). Tot això,
comporta una intervenció administrativa de control, supeditada a autorització municipal per màquina i any segons les següents tarifes:
Venda de qualsevol tipus de producte mitjançant màquines automàtiques per màquina i any, multiplicat pel coeficient de categoria del carrer
(es considera "unitat de màquina" aquell aparell que té una autonomia de funcionament per si sol, propi de l'activitat de vènding):
1) Als bars, bars-restaurants, supermercats, alimentació i jocs recreatius que siguin activitat principal i primera del local comercial: 265 €
2) A tota la resta d'activitats:
1.120 €
2.- Piscines d’ús públic.
En conformitat al Decret 95/2000, de 22 de febrer, modificat pel Decret 177/2000 de 15 de maig i pel Decret 165/2001, de 12 de juny es
regula l’activitat d’una piscina d’ús públic, es determinen les següents tarifes:
- Taxa:
740 €
3.- Garatge i aparcament de vehicles
a) Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície de fins a 100 m2
b) Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a100 m2
c) Activitats de garatge i aparcament de vehicles sota un edifici amb una superfície superior a 750 m2
d) Activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior als 2.000 m2 , o dues o
més plantes sota rasant

165 €
1.150 €
3.440 €
3.440 €
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4.- Circs
i) Circs (preu per dies d'actuació):
i.1) Instal·lats en terreny públic o particular
i.2) Hauran de dipositar una fiança que en cada cas es determini en l'oportuna autorització.
En tot cas la fiança mínima serà de:
(Aquesta fiança serà retornada amb informe negatiu de danys en la via pública)
5.- Concerts
k) Realitzacions de concerts tant en espais oberts com en tancats (per dia d'actuació)
6.- Vols panoràmics sobre el terme municipal de Salou i/o zona marítima terrestre.
j) Vols panoràmics sobre la zona marítima i TM de Salou per diversos fins (inclosos els publicitaris):
j.1) Per dia
j.2) Per mes
7.- Publicitat
Repartiment domiciliari de publicitat al TM de Salou:
a) Per cada campanya publicitària de promoció
b) Per totes les campanyes publicitàries anuals

140 €
310 €

310 €

132,60 €
1.325,65 €

124 €
247 €

8.- Establiments d’allotjament turístic
Les tarifes dels establiments d’allotjament turístic regulats en el Decret 183/2010, amb independència del tipus de tràmit a seguir seran la
resultant d’ aplicar la suma de la quota fixa i la quota variable. Les activitats sotmeses al règim de comunicació, gaudiran d’una reducció del
20% en les tarifes variables per habitació (hotel), apartament (Aparthotel o explotació establiments turístics), m2 de superfície (càmpings).
Aquesta reducció no afecta a la tarifa fixa.
Quota fixa

Quota variable

a) Hotel gran ressort

26.480,05 €

(més 33,10 € per habitació)

b) Hotel

12.730,80 €

(més 22,05 € per habitació)

c) Hotel apartaments

12.730,80 €

(més 28,70 € per apartament)

d) Hostal, pensió, residència

3.182,70 €

(més 11,00 € per habitació)

e) Apartaments turístics

66,20 €

(per apartament, amb un mínim de 1.103,35 €)
Aquesta taxa no inclou cap altra activitat accessòria (restaurant, bar, botiga, etc.).

f) Càmpings

3.310,00 €

(més 11,20 € per m2 (Si té restaurant, bar, supermercat, etc., o altres activitats,
50% quota establerta)

La quota a liquidar, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma que es detalla en els següents apartats:
.
a) Per la revisió periòdica, la quota a liquidar serà l’equivalent al 20 % del que, com a primera instal·lació, correspongui en aplicació de les
tarifes i càlculs establerts.
b) Per controls periòdics, la quota a liquidar serà un 10 % del que, com a primera instal·lació, correspongui en aplicació de les tarifes i
càlculs establerts.

9.- Explotació per habitatges d’ús turístic.
Per la tramitació d’explotació per habitatges d’ús turístic segons la Llei de Turisme 13/2002, de 21 de juny de turisme de Catalunya,
actualitzada segon Llei 9/2011, de 29 de desembre.
L´import de la taxa vindrà donat segons el número d’habitatges a tramitar en cada sol·licitud
1 a 10 habitatges
11 a 50 habitatges
51 a 100 habitatges
101 a 1000 hab.

40 euros amb un màxim de 250 €/per sol·licitud conjunta.
35 euros amb un màxim de 875 €/per sol·licitud conjunta.
30 euros amb un màxim de 1.500 €/ per sol·licitud conjunta.
25 euros amb un màxim de 12.500 €/ per sol·licitud conjunta.
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20 euros amb un màxim de 20.000 €/per sol·licitud conjunta.

En aquestes quotes s’haurà d’incrementar el cost de la plaqueta o altre element identificatiu.
10.- La quota a liquidar en el Règim Especial, en funció del motiu que origini el fet imposable, es calcularà de la forma que es detalla en el
apartat 2 de la quota del Règim General, per tant, són d’idèntica aplicació.
Article 7 – Normes de gestió
1.-Abonament
1- La taxa s’abona i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes,
s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la
formula.
2- Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o realitzin sense haver-se verificat o comprovat prèviament per l’Ajuntament que
s’ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article 2 d’aquesta ordenança, la taxa s’abonarà quan s’iniciï efectivament l’activitat
municipal que constitueix el fet imposable.
3- Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la denegació de la llicència sol·licitada o per la seva
concessió supeditada a la modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o desestiment del sol·licitant després que se li hagi concedit la
llicència o s’hagi practicat la corresponent comprovació en el cas de les activitats comunicades. Tampoc no altera l´obligació de contribuir,
les desestimacions, modifiacions o renuncies posterios a la comunicació en els procediments sotmesos al Règim de Comunicació.
2.- – Declaració
1- Les persones interessades en l’obtenció d’una llicència d’obertura o de presentar comunicació en les activitats sotmeses al Règim de
Comunicació, presentaran, al Registre General de l’Ajuntament, l’oportuna sol·licitud especificant l’activitat o activitats a desenvolupar en
el local, superfície i, en general, la citada sol·licitud contindrà tota la informació necessària per a l’exacta aplicació de l’exacció.
2- Si després de fer la sol·licitud es varia o s’amplia l’activitat que es desenvolupa en l’establiment o s’altera en les condicions projectades
per aquest establiment, o bé s’amplia el local previst inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a l’Administració municipal
amb el mateix detall i el mateix abast que s’exigeix en la declaració prevista a l’anterior apartat.
3.-Liquidació i ingrés
Una vegada l’administrat sol·liciti la llicència o realitzi la pertinent comunicació d’activitat i feta la inspecció fiscal, es notificarà la quota que
haurà d’ésser ingressada com a dipòsit previ, aplicant-se com a tal dret o taxa definitiva una vegada es verifiqui el règim de comunicació o
s’atorgui la llicència municipal.
Finalitzada l’activitat municipal, i una vegada dictada la resolució que procedeixi sobre l’obertura d’activitat en qüestió, s’ha d’aplicar el
dipòsit previ com liquidació definitiva corresponent per la taxa.
Tant el dipòsit previ com si posteriorment es realitza una liquidació definitiva ha de ser notificada al subjecte passiu per al seu ingrés directe
a les arques municipals, amb expressió dels requisits que preveu l’article 102 de la Llei general tributària:
a) Identificació de l’obligat tributari i elements determinants del deute tributari.
b) Mitjans d’impugnació que poden ser exercits amb indicació dels terminis i organismes davant dels quals han de ser interposats.
c) Lloc, termini i forma en els que ha de ser satisfet el deute tributari.
d) Caràcter de provisional o definitiva.
En el moment de presentar la sol·licitud el règim de comunicació en matèria ambiental i el règim de comunicació en matèria d’espectacles
públics i activitats recreatives, es practicarà autoliquidació de la taxa.
En el moment de presentar la sol·licitud de les activitats regulades en l’apartat de règim especial B). 4, 5 i 6 es practicarà autoliquidació de la
taxa.
En els supòsits en què no es realitzi autoliquidació, una vegada nascuda l’obligació de contribuir es practicarà la liquidació corresponent per
part de l’Administració.
4.-Vigència
1- Caducitat:
Els terminis de caducitat estaran sotmesos a la legislació sectorial aplicable d’acord amb la matèria reguladora de l’activitat.
5.-Baixa de l’activitat
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Les baixes per tancament de l’activitat hauran d’ésser comunicades per l’interessat en el moment de produir-se.
Les baixes efectuades durant l’exercici tributari tindran plens efectes l’exercici vinent. En el cas de no efectuar la baixa, amb independència
del seu tancament real, es seguiran produint els deutes de l’activitat.
6.- Increments de drets
Tipus d’increment dels drets municipals:
a) Increment del 20%
b) Increment del 50%
c) Increment del 100%
Tipus a) Iniciar una activitat econòmico-comercial sense la tramitació administrativa de l’activitat corresponent (no havent presentat la
sol·licitud de petició i/o no procedir al pagament dels drets), mitjançant l’omissió de l’oportuna tramitació per culpa o negligència del
subjecte passiu.
Tipus b) Desenvolupar una activitat econòmico-comercial sense la tramitació administrativa (no haver-la sol·licitat ni efectuat el pagament
dels drets corresponents), mitjançant una conducta dolosa del subjecte passiu, evadint les obligacions tributàries.
Tipus c) Exercir una activitat econòmico-comercial sense la corresponent tramitació administrativa. Evadint, mitjançant una conducta dolosa;
qualsevol mena d’actuació inspectora (per part de l’Administració local): examen de documents, llibres, fitxers, factures, justificants i
assentaments comptables propis de l’activitat que desenvolupa el subjecte passiu.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS DE TITULARITAT MUNICIPAL

Article 7 - Quota tributària
1- Concessió de drets funeraris / caràcter vitalici:
1.1) Tarifa ordinària
a) Capelles - 6 compartiments
b) Tombes - 6 compartiments
c) Nínxols dobles amb ossera (blocs 3 i 4)
d) Nínxols segona planta (blocs 3 i 4)
e) Nínxols tercera planta (blocs 3 i 4)
f) Columbaris

58.826,45 €
22.223,35 €
4.399,40 €
2.513,90 €
1.194,20 €
441,15 €

1.2) Tarifa reduïda
c) Nínxols dobles amb ossera (blocs 1 i 2)
d) Nínxols segona planta (blocs 1 i 2)
e) Nínxols tercera planta (blocs 1 i 2)

3.959,45 €
2.262,55 €
1.074,75 €

Rescat del dret de la concessió. L’Ajuntament podrà adquirir als particulars que ho desitgin, els drets funeraris contemplats als apartats
anteriors per un import equivalent al 20% de la quota assenyalada.
2- Conservació de sepultures i cementiri:
a) Per cada capella
b) Per cada tomba
c) Per cada nínxol doble amb ossera
d) Per cada nínxol de segona planta
e) Per cada nínxol de tercera planta
f) Per cada columbari

195,80 €
150,10 €
65,25 €
52,25 €
39,15 €
20,55 €

3- Traspàs de concessions:
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b) De sepultura
c) De nínxols
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1.118,70 €
842,20 €
565,65 €
145,10 €

S'estimarà vàlida la cessió a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures, a favor dels parents del titular en línia directa i col·laterals fins al
quart grau, ambdós per consanguinitat i fins el segon per afinitat i de cònjuges i de persones que acreditin llaços afectius i de convivència
mínima de 5 anys amb el titular immediatament a la transmissió; a més de les que es defineixen a favor d'hospitals, entitats benèfiques o
religioses amb personalitat jurídica segons les lleis.
4- Altres serveis:
a) La tarifa dels serveis d’inhumació, exhumació, trasllat i reducció de restes, preparació de cadàvers, tanatori i altres serveis funeraris de
caràcter local, seran els proposats pel concessionari del servei de cementiri un cop siguin aprovats per l’Ajuntament. L’import d’aquests
serveis els percebrà directament el concessionari.
b) Per expedició i renovació de títols

56,55 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA
VIA PÚBLICA

Article 5 - Tarifes
Les tarifes que s’han d’aplicar són les següents:
Grua Municipal: per cada servei de retirada dels vehicles següents
(inclou la custodia d’aquest durant un dia)
Bicicletes, tricicles, patins i segways
Velomotors
Motocicletes
Vehicles lleugers
Furgonetes, tot terrenys i similars
Vehicles pesats i camions
Per cada servei de retirada de ceps dels vehicles pesats
Per cada servei de retirada de ceps dels vehicles lleugers
Nota: sempre que siguin causades pel propietari o conductor del vehicle.

25,75 €
51,50 €
66,95 €
123,60 €
154,50 €
195,70 €
154,50 €
92,70 €

Per estada al dipòsit municipal de vehicles (import per dia):
Per cada automòbil
Per cada bicicleta, tricicle, patins o segway
Per cada camió o autobús
Per cada motocicleta i velomotor

3,80 €
1,60 €
9,85 €
2,30 €

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
TAXA PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL, SÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA
Article 6 - Quota tributària
1- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en les tarifes contingudes en l’apartat 3 següent, totes elles
multiplicades pel coeficient corrector de la categoria dels carrers.
2- No obstant l’anterior, per les empreses explotadores de serveis de subministres que afectin a la generalitat o a una part important del
veïnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança consistirà, en tot cas i, sense cap excepció, en l’1,5% dels ingressos bruts
procedents de la facturació que obtinguin anualment en aquest terme municipal les esmentades empreses. Aquest règim especial de
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quantificació de la taxa s’aplicarà a les empreses tant si son titulars de les xarxes de subministrament com si, no essent titulars de les xarxes,
les utilitzin amb drets d'ús, accés o interconnexió. A aquests efectes, s’inclouran entre les empreses explotadores dels esmentats serveis, les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels serveis.
A l’efecte de l’apartat anterior, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació obtinguda anualment en el terme municipal
per les empreses explotadores de serveis de subministrament, els ingressos obtinguts en el període esmentat per aquestes empreses, a
conseqüència dels subministraments realitzats als usuaris, incloent-hi els procedents de lloguer, posada en marxa, conservació, modificació,
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors, equips o instal·lacions propietat de les empreses o dels usuaris utilitzats en la prestació
dels serveis esmentats, i en general, tots aquells ingressos que hi escaiguin de la facturació realitzada pels serveis resultants de l’activitat
pròpia de les empreses subministradores.
No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats
cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat a la qual s’apliqui aquest règim especial de quantificació de la
taxa.
Les empreses que facin servir xarxes alienes per a efectuar els subministraments deduiran dels seus ingressos bruts de facturació les
quantitats satisfetes a altres empreses en concepte d’accés o interconnexió a les xarxes de les mateixes. Les empreses titulars de tals xarxes
hauran de computar les quantitats percebudes per tal concepte entre els seus ingressos bruts de facturació.
De manera particular en aquesta ordenança, s’entendrà que en el municipi de Salou, el subministrament d’una empresa explotadora de
serveis afecta a una part important del veïnat quan els ingressos bruts d’aquesta part del veïnat siguin superiors a 25.000 euros anuals.
Donades les característiques particulars del nostre municipi en el que hi ha clients amb molt consum, com ara el cas instal·lacions lúdiques i
hoteleres, es considera molt més objectiva la referència a la facturació bruta que el número de població i clients.
Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses explotadores de serveis de subministres esmentades en aquest punt són
compatibles amb l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i amb altres taxes que tingui establerta, o pugui establir l’Ajuntament,
per la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius.
3.- Les tarifes de la taxa seran les següents:
Tarifa primera. Taules i cadires, expositors, panells, etc.
1a. Categoria
163,70 €
2a. Categoria
115,80 €
3a. Categoria
42,40 €
4a. Categoria
19,25 €
5a. Categoria
8,60 €
NOTA: Les quotes tindran caràcter anual i irreductible. La valoració serà segons els metres quadrats d’ocupació de la via pública en relació
als metres lineals de façana del local i a la profunditat adient, en funció de compatibilitzar-la amb l’ús general del domini públic.
Tarifa segona. Aparells o màquines automàtiques que llindin amb la via pública
1- Cabines fotogràfiques i màquines de xerocòpies. Per cada m2 o fracció, a l'any (*)
2- Caixes automàtiques i similars, a l'any (*)

146,35 €
182,85 €

Tarifa. Tercera. Ocupació de terrenys d'ús públic amb materials o elements de construcció i anàlegs
1- Tanques i bastides, per m2 o fracció, al mes (*)
2,55 €
2- Grues de base fixa o mòbil instal·lades a la via pública o terrenys d'ús públic, per cada m2 de sòl
ocupat, al mes o fracció (*)
10,60€
3- Grues de base fixa o mòbil instal·lades en terrenys particulars i que el braç de les mateixes sobrevola
terrenys de domini públic, per cada grua al mes o fracció (*)
42,50 €
4- Contenidors per enderrocs i obres i altres deixalles per cada m2 a la setmana, o fracció (*)
4,00 €
5- Sacs de runes per enderrocs i obres i altres deixalles per cadascun a la set. o fracció (a efectes de càlcul es 8,00 €
consideren 2 m2) (*)
6- Puntuals, per cadascun a la setmana, o fracció (*)
1,35 €
7- Panells especials d'ocupació provisional i justificada per m2 i dia, amb una quota mínima de 3,53 € (*)
1,35 €
8.-Permís especial d´ocupació provisional i justificada per mudances, reparació, instal·lació, etc.
Fins a 16 m/l
21,65 €/dia
Excés 16 m/l
2,70 €/dia metre excés
9.-Permís especial d´ocupació provisional i justificada que comporti el tancament de la circulació
En un màxim de 4 hores:
48,40 €/dia
Excés de 4 hores:
80,40 €/dia
NOTES:
1ª- Les quanties que corresponguin abonar a la grua per l’ocupació del vol, són compatibles amb les que, en el seu cas, procedeixin per tenir
la seva base o suport de la via pública.
2ª- L’abonament d’aquest preu públic no eximeix de l’obligació d’obtenir l’autorització municipal d’instal·lació.
Tarifa quarta. Quioscos dedicats a la venda de cupons de la Fundació ONCE i cabines telefòniques

*282,90 €

(*) Aquest import s’haurà de multiplicar pel coeficient corrector de la categoria del carrer, establert al vialer adjunt a les presents ordenances.
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S’entén que els quioscos o cabines no porten publicitat quan, l’espai destinat a la informació sobre la titularitat de la instal·lació i els serveis
que en ella es presten és inferior al 15% del total de la superfície visible. En cas contrari, igual que quan ofereixin publicitat explícita d’altres
entitats, satisfaran un recàrrec del 50%.
Tarifa cinquena. Mercat d’encants
Mercadet situat a les vies públiques de Salou (dilluns matí):
Per cada metre lineal a l'any

259,70€

Tarifa sisena
Les instal·lacions i/o ocupacions de la via pública per activitats comercials, s’hauran de regir mitjançant el procediment de licitació pública
previst a l’article 24 del Text refós de la Llei d’hisendes locals, el qual estableix que l’import de la taxa és determinat pel valor econòmic de
la proposició sobre la qual recau la concessió, l’autorització o l’adjudicació.
En altre cas i subsidiàriament a efectes de calcular l’import de les liquidacions en concepte d’ocupacions temporals de la Via Pública, OVP, i
exclusivament pels casos en què no sigui possible seguir el principi de concurrència reflectit en el paràgraf anterior, s’utilitzarà la fórmula de
càlcul consistent en aplicar sobre el preu unitari bàsic els coeficients senyalats en la taula sobre cadascuna de les 5 variables que determini la
utilitat derivada de l'ocupació: categoria de carrer, nombre de dies d’ocupació, superfície en metres quadrats, tipus d’activitat a realitzar i
temporada de l’any en que es realitza.
Preu unitari bàsic d'OVP
Coeficient
1,2
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2

Categ. Carrer
0
1
2
3
4
5

5,78 €
Durada OVP
primers 1 a 7
els 8 al 15
els 16 al 30
els 31 a 60
els 61 a 120
els > 121

Superfície m2
primers 6 a 10
els 11 a 25
els 26 a 50
els 51 a 100
els 101 a 150
els > 150

Grup activitat
comercial, restauració

Temporada
alta

espectacles, promocions

mitja

cultural

baixa

Explicacions de les 5 variables:
CATEGORIA DE CARRER.- A les cinc categories de carrer recollides en el vialer municipal, s’afegeix una categoria especial, denominada
categoria 0 (zero), la qual és, de fet, la més important en el nostre municipi a l’estar integrada per totes les zones turístiques en les que es
realitzen les principals OVP: el Passeig Jaume I, Parc de Salou, Acantilats, Carrer Colon, Espigo del Moll, Plaça de les Comunitats
Autònomes, zona afectada per la Festa Major d’hivern.
DURADA DE L'OCUPACIÓ.- Cada activitat requereix un nombre de dies determinats i no tots produeixen la mateixa rendibilitat o utilitat
derivada. A mesura que augmenta la durada de la OVP, el rendiment de cada dia és decreixent. Per atendre aquesta circumstància, s’han
previst en la taula diferents grups o blocs de dies, de manera que als primers dies se’ls hi aplicarà un coeficient superior que als del següent
bloc, i així successivament.
SUPERFÍCIE.- Cada activitat requereix una superfície determinada. Normalment, les OVP amb poca superfície obtenen una major
rendibilitat per metre quadrat. Per això, s’han establert uns blocs de superfície als que se’ls hi aplica un coeficient decreixent (a l'igual que es
fa amb la durada de la OVP). El bloc mínim està fixat en 6 metres quadrats, pel motiu que una petita OVP té sempre un àmbit d’influència
superior i també pel motiu pràctic que admetre ocupacions inferiors donaria una tarifa desproporcionadament baixa d’acord a la utilitat
derivada.
TIPUS D’ACTIVITAT.- Cada tipus d’activitat obté una diferent rendibilitat. A efectes d’aquesta tarifa, les tres categories d’activitat són:
- Activitat Comercial i de Restauració: Activitats en què s’obtingui un preu per la venda de productes o la prestació de serveis,
independentment del tipus d’entitat que la promoguin.
- Activitat d’Espectacles i Promocions publicitàries: Els espectacles puntuals que, a criteri de la Corporació, ja sigui pel seu atractiu turístic o
cultural, es considerin d’interès municipal, se'ls hi aplicarà aquest coeficient reduït malgrat puguin cobrar un preu pel desenvolupament de la
seva activitat.
- Activitat Cultural: Les activitats culturals o artesanes que no obtinguin contraprestació econòmica pel desenvolupament de la seva activitat
o que, si ho fan, la Corporació determini expressament que la seva finalitat no té ànim de lucre.
TEMPORADA.- Cada temporada de l’any obté una diferent rendibilitat. A efectes d’aquesta tarifa, les tres temporades de l’any són:
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- Temporada Alta: Setmana Santa i el període comprés entre el 16 de juny i el 15 de Setembre
- Temporada Mitja: 16 d’abril al 15 de juny i 16 de setembre a 31 d’octubre i dies de la Festa Major d’hivern.
- Temporada Baixa: 1 de novembre a 15 d’abril (tret de la Setmana Santa)
En cas de concurrència de la OVP entre les diverses temporades, s’aplicarà únicament el coeficient de la temporada d’ordre superior.
Tarifa setena
Cal pagar 187,50 € diaris en cas de realització d’espots publicitaris (sessions fotogràfiques o de rodatge) en concepte d’utilització privativa
del domini públic municipal.
Els serveis complementaris que s’hagin d’utilitzar (guàrdia urbana, tanques, etc.) aniran a càrrec del
sol·licitant.
Tarifa octava:
Publicitat a la via pública
A)

Publicitat dinàmica

1- Per la publicitat manual (persona publicista) 54 €/mes o fracció
2- Per la publicitat dinàmica mitjançant l’ús de vehicles (per cada vehicle) s’aplicarà la formula i criteris establerts a la tarifa sisena
3- Per la publicitat oral (per cada tipus) s’aplicarà la formula i criteris establerts a la tarifa sisena
4- Per la resta de publicitat dinàmica no compresa en els punts anteriors s’aplicarà la formula i criteris establerts a la tarifa sisena
5- Pel repartiment publicitari al terme municipal s’aplicarà la tarifa establerta a l’apartat B. 7 de l’ordenança fiscal, núm. 11
B) Publicitat estàtica
1. Per la instal·lació de rètols i/o cartells publicitaris exposats en andanes i/o edificis ocupant el sòl o vol de la via pública: 7,50€ cada m2/mes
o fracció.
Aquesta tarifa serà per quota anual i irreductible
Disposició genèrica comuna a totes les tarifes:
El titular de la llicència d’ocupació i/o autorització haurà de costejar les despeses addicionals d’instal·lació de subministres i altres
(connexions de llum, aigua, etc..). Abans de realitzar aquestes despeses, caldrà efectuar un pressupost que haurà d’acceptar el titular del dret
d’ocupació i una vegada feta la despesa correrà en l’obligació de sufragar-la . Com a garantía de compliment de la seva obligació, el titular
de l’ocupació, haurà de presentar una fiança corresponent al 50% del import de la taxa, resultant de la ocupació. Aquesta fiança serà
retornada una vegada ingressi el cost addicional.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS

Article 6 - Quota tributària
Les tarifes es desglossaran segons els espais on es prestin els serveis o es desenvolupin les activitats, ponderant per cada cas la intensitat en la
utilització dels equipaments i estris municipals, així com la col·laboració de professors, monitors i d’altres professionals necessaris pel
correcte funcionament dels serveis.
6.1- ACTIVITATS ESPORTIVES
Pavelló Municipal d’esports
a) Lloguer pista per hora
Sencera, sense llum
Sencera, amb llum
1/3, sense llum (*)
1/3 amb llum (*)
* (aquesta última sempre que sigui com a complement d'ocupació de pistes)

34,80 €
46,45 €
11,65 €
16,15 €
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b) Lloguer festius i caps de setmana
Sencera, sense llum
Sencera, amb llum

41,75 €
56,05 €

Piscina Municipal
El lloguer de la piscina per activitats es regirà per les següents tarifes:
a) Preu carrer/hora
b) Piscina petita/hora
a)
b)

34,00 €
64,10 €

Permet una ocupació màxima de 10 persones per carrer.
Permet una ocupació màxima de 15 persones.

Nota: a les entitats esportives i centres escolars se’ls aplicarà un descompte de fins el 40% de les tarifes.
Estadi Municipal de futbol
1- Lloguer d’instal·lacions per activitats esportives.
Pista poliesportiva
Laborals
a) Lloguer per hora sense llum
b) Lloguer per hora amb llum

25,20 €
31,80 €

Festius i caps de setmana
a) Lloguer per hora sense llum
b) Lloguer per hora amb llum

30,20 €
38,20 €

Camp de gespa artificial
a) Partit F-11 amb llum (2 vestidors)*
b) Partit F-11 sense llum (2 vestidors)*
c) Partit FB-7-1/2 camp amb llum (2 vestidors)*
d) Partit FB-7-1/2 camp sense llum (2 vestidors)*
e) Entrenament F-11 camp sencer amb llum (1 vestidor)
f) Entrenament F-11 camp sencer sense llum (1 vestidor)
g) Entrenament FB-7 ½ camp amb llum (1 vestidor)
h) Entrenament FB-E ½ camp sense llum (1 vestidor)
i) Preu vestidor
* El preu inclou la durada del partit establerta pel reglament de cada esport.

202 €
180 €
111 €
101 €
106 € / hora
96 € / hora
59 € / hora
54 € / hora
8€

En la celebració de torneigs es quantificarà a part els serveis extres de neteja que es sol·licitin.
Les utilitzacions en festius i caps de setmana tindran un recàrrec del 15 % sobre el preu base.
Camp de terra
a) Per la celebració d’un partit F-11
b) Per la celebració d’un partit FB-7 amb llum (1 vestidor)
c) Per la celebració d’un partit FB-7 sense llum (1 vestidor)

99,20 €
42,45 €
36,60 €

Aquestes tarifes són per a utilització com activitats esportives. Qualsevol altre ús es regularà per l’ordenança aprovada pel ple el dia
30/03/2006 “Reglament d’ús dels espais i serveis esportius municipals”.
A l’hora de quantificar el lloguer o cessió per activitats no esportives, es tindrà en compte: temps real d’ocupació, hores del personal,
despeses de neteja, llum i aigua, necessitats d’adequació de la instal·lació, etc.
Amb aquest preu s’inclou el dret de l’usuari per utilitzar els serveis de l’Estadi (vestidors, dutxes, pilotes).
Així mateix a l’hora d’admetre les peticions es comprovarà que aquestes no afectin al funcionament normal de les entitats esportives.
6.2 – MERCAT
Per l'expedició, la renovació dels permisos o autoritzacions per utilitzar els llocs de venda, espais, locals o patents als mercats municipals,
fins a la finalització de la concessió que de forma general existeixi, es satisfarà la quantitat que l'Ajuntament consideri convenient, o
s'exercirà el sistema de concessió que s'estimi adient.
L'expedició de permisos queda subjecta a les següents normes:
a) En l'adjudicació per subhasta o concurs de les parades de venda, espais, locals o patents, els drets d'expedició seran el tipus ofert a la
licitació.
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b) Les adjudicacions directes reportaran iguals drets que el tipus màxim ofert a la licitació per una parada d'iguals o semblants
característiques.
c) Als traspassos per actes intervius, els drets seran del 50% sobre l’import que a continuació es valora (com a mínim) per cada parada:
Carnisseries, fruites i verdures, peixateries i forns
Comestibles, xarcuteries, volateries, pesca salada, bar
Lleteries, floristeries, perfumeries, drogueries, cellers, altres

12.469,25 €
7.367,85 €
5.118,30 €

d) Les permutes, satisfaran un 25% dels tipus de valoracions assenyalades en aquest article.
e) Per la concessió, traspàs i utilització de les parades, es tindrà en compte allò preceptuat al Reglament de mercats, aprovat per
l’Ajuntament.
f) Els traspassos, entre “mortis causa”, els hereus o legataris del titular no satisfaran drets econòmics, si es comunica la successió de la
titularitat a l’Ajuntament en el termini de sis mesos a comptar des del decés.
g) Els traspassos a hereus o legataris del titular per motius de jubilació o invalidesa d’aquest no satisfaran drets econòmics, si es comunica en
el termini de sis mesos a l’Ajuntament.
h) Per la utilització de parades de venda, espais, locals, es satisfaran els següents cànons:
1- Tarifa única per a tota classe de parades, irreductible
2.071,50 €
2- Les parades del mercat de pagesos o agricultors pagaran diàriament per embalum per la venda del seus productes.
S'inclouen als esmentats cànons els serveis de neteja, vigilància, conserge, conservació, manteniment de les despeses generals i fil musical.
i) Les tarifes pel3 lloguer de compartiments de les cambres frigorífiques, seran les següents:
Per cada 0'25 m o fracció, anuals de forma irreductible
51,75 €
La taxa s'abona i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal mitjançant ingrés directe, donat que el seu venciment es
produeix en el moment de la notificació al subjecte passiu, per la seva liquidació a les arques municipals fent servir els mitjans de pagament
en la forma i terminis que fixa el Reglament general de recaptació.
6.3- BIBLIOTECA
Per serveis informàtics:
Connexió a Internet

Gratuït

Impressió de documents en targetes de 3 € i 5 €:
1 Full imprès en blanc/negre
1 Full imprès en color

0,15 €
0,30 €

Per fotocòpies en targetes de 3 € i 5 €:
en blanc i negre:
DIN-A-4
DIN-A-3
en color:
DIN-A-4
DIN-A-3

0,15 €
0,25 €
0,35 €
0,60 €

6.4- CENTRE CÍVIC
1.- Cada fotocòpia

0,15 €

6.5- TORRE VELLA
Per a celebració de cerimònies de noces:
- No figurar empadronats al municipi de Salou cap dels dos contraents amb una antiguitat superior
a 4 mesos, a comptar des de la data de sol·licitud de petició de reserva davant l’Ajuntament de Salou:

412,00 €

6.6- MASIA CATALANA
Tarifes
Parades venda al Mercadet de la Masia Catalana:
a) Per parada llicència període de Setmana Santa i estiu

884,75 €
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b) Retrats i caricatures
441,50 €
c) Trenes
441,50 €
d) Lloguer parada
443,00 €
Les quotes per aquesta exacció tindran caràcter irreductible segons els períodes fixats a la corresponent tarifa
6.7- XARXA DE CLAVEGUERAM
Quota tributària
Les tarifes a aplicar seran les següents:
a) Serveis especials d'inspecció de claveguerams particulars (per cada metre lineal)
22,05 €
b) Drets de connexió de la xarxa de clavegueram, en tot el terme municipal:
b.1) Cada habitatge familiar, aïllat o xalet
98,75 €
b.2) Cada habitatge apartament o local
49,35 €
b.3) Hotels (per cada habitació)
20,00 €
b.4) Càmpings, cada tenda que es pugui instal·lar (50 m2 per tenda)
5,70 €
b.5) Solars
98,70 €
c) Drets de connexió de les aigües pluvials per solar/sostre per unitat o punt d'evacuació
98,70 €
En l'esmentada quota s'haurà de sumar l'import del cost de l'obra de l'empresa concessionària segons el preu establert en el règim econòmic
de la concessió vigent.
6.8 LLOGUER D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Lloguer d’instal·lacions per altres activitats socioculturals
Dintre d'aquest apartat s'hauran d'incloure els següents supòsits:
a) Actes esportius extraordinaris
b) Actes culturals
c) Actes musicals
d) Actes polítics
e) Altres (congressos, religiosos, empreses)
És imprescindible per a aquests tipus d’activitats que l’organitzador presenti l’assegurança de responsabilitat civil i el justificant d’estar al
corrent del seu pagament. En funció del tipus d’activitat es determinarà la quantia d’aquesta.
Totes les peticions hauran d'estar informades favorablement per la Comissió corresponent que serà que determinarà les condicions i preus
per a la realització d'aquests actes.
6.9 - PALAU DE CONGRESSOS: TEATRE AUDITORI, SALES I AULES
TIPUS DE SOL.LICITANT:
A. Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i figura en el Registre Municipal d'Entitats de Salou.
A.1: Per a la realització de una activitat gratuïta.
A.2: Per a la realització de una activitat no gratuïta.
B. Entitat/ Assoc. Cultural sense ànim de lucre i no figura en el Registre Municipal d'Entitats de Salou.
B.1: Per a la realització de una activitat gratuïta.
B.2: Per a la realització de una activitat no gratuïta.
C. Empreses / Particulars
C.1: Per a la realització de una activitat gratuïta..
C.2: Per a la realització de una activitat no gratuïta..
* S’entén per gratuïta o no el fet que l’espectador o usuari hagi d’abonar algun tipus de entrada
DESPESES MINIMES:
-

Tindrà que abona les despeses de personal originades per a la realització de l’activitat amb les següents obligacions mínimes,
segons l’empresa contractada per l’Ajuntament.
La despesa originada pel sol·licitant serà abonada directament a l’empresa pel sol·licitant.
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El regidor d’espai que contempla les obligacions mínimes realitzarà les tasques de obertura, tancament i control d’accessos de
l’activitat.
Serveis de neteja extraordinària: les despeses per serveis de neteja per la realització de l’acte amb caràcter extraordinari, s’hauran
d’abonar segons les tarifes establertes per l’empresa contractada per l’Ajuntament.
Els actes originats per alguna àrea municipal, tindran que assumir aquestes despeses mínimes a la seva pròpia partida
pressupostaria.

-

ESPAI

NECESITATS DE PERSONAL MINIMES A ABONAR PEL
SOL·LICITANT

TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

1 TÈCNIC IL·LUMINACIÓ I SO (SALA)

SALA EUROPA

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

SALA MEDITERRÀNIA

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

SALA XAVIER TURULL (140 PAXS)(EMMS)

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

SALA COSTA DAURADA (90PAXS) Centre Cívic)

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

VESTIBULS INDIVIDUALS

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

AULES (Centre Cívic)

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

NORMES DE GESTIÓ:
-

Els dies utilitzats per assaigs, muntatges i desmuntatges tindran una reducció del 50% en funció de la jornada contractada.
La fracció d'hora es comptabilitza com una hora completa.
Les hores extres s'apliquen desprès de la contractació de la jornada completa o mitja jornada de manera diària.
La confirmació de la sol·licitud comporta un dipòsit del 30% com a garantia de la correcta utilització i bon ús de l'espai.
El sol·licitant haurà de tenir sempre un responsable de l’activitat durant la durada de tota la ocupació als espais.
Les activitats tenen que esta aprovades per l’àrea de Cultura.

TAXES ESPAIS DEL TEATRE AUDITORI:
TIPUS JORNADA:

JORNADA COMPLETA (De 8hores a 24hores)

SOL.LICITANT
TIPOLOGIA

A

B

C

A1

A2

B1

B2

C1

C2

176

351

551

1101

1101

1467

SALA EUROPA

*

*

161

321

321

642

SALA MEDITERRÀNIA

*

*

80

160

160

321

SALA XAVIER TURULL (140 PAXS) (EMMS)

77

153

88

176

177

353

SALA COSTA DAURADA (90PAXS -Centre Civic)

*

*

88

176

177

353

V.A. VESTIBULS (UN VESTÍBUL DEL TEATRE)

*

*

92

183

183

366

183

366

366

731

31

62

62

124

ESPAIS / PREUS €
TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

V.B.VESTIBULS (UN VESTÍBUL DEL TEATRE)
AULES (CENTRE CÍVIC)

*

*

Exempt*
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TIPUS JORNADA:

MITJA JORNADA 30%
De 8hores a 24hores (6 hores seguides)

SOL.LICITANT
TIPOLOGIA

A

B

C

A1

A2

B1

B2

C1

C2

123

246

386

771

771

1027

SALA EUROPA

*

*

113

225

225

449

SALA MEDITERRÀNIA

*

*

56

112

112

225

SALA XAVIER TURULL (140 PAXS) (EMMS)

54

108

62

124

124

247

SALA COSTA DAURADA (90PAXS -Centre Cívic)

*

*

62

124

124

247

V.A. VESTIBULS (UN VESTÍBUL DEL TEATRE)

*

*

65

129

128

256

129

257

256

512

22

44

44

87

ESPAIS / PREUS €
TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

V.B.VESTIBULS (UN VESTÍBUL DEL TEATRE)
AULES (CENTRE CÍVIC)

*

*

Exempt*
TIPUS JORNADA:

HORA EXTRA (Fora de la jornada contractada)

SOL.LICITANT
TIPOLOGIA

A

B

C

A1

A2

B1

B2

C1

C2

TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

13

26

40

79

79

105

SALA EUROPA

*

*

12

23

23

46

SALA MEDITERRÀNIA

*

*

6

12

12

23

SALA XAVIER TURULL (140 PAXS) (EMMS)

6

11

7

13

13

26

SALA COSTA DAURADA (90PAXS -Centre Cívic)

*

*

7

13

13

26

V.A. VESTIBULS (UN VESTÍBUL DEL TEATRE)

*

*

7

14

14

27

14

27

27

53

3

5

5

9

ESPAIS / PREUS €

V.B.VESTIBULS (UN VESTÍBUL DEL TEATRE)
AULES (CENTRE CÍVIC)

*

*

Exempt*
-

Les Entitats i Associacions Culturals sense ànim de lucre que figuren en el Registre Municipal d'Entitats de Salou, tindran una
excempció de cost de les sales (sala Europa, sala Mediterrània, sala Costa Daurada i sala Xavier Turull) segons la seva
disponibilitat de tres vegades a l’any.
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V.A: Lloguer individual de un vestíbul, aquest preu reduït s’aplicarà quan s’utilitzi conjuntament amb la sala principal del teatre
auditori o la sala Mediterrània
V.B: Lloguer individual de un vestíbul, aquesta taxa s’aplicarà a sol·licita un vestíbul de manera individual

-

TAXES SOL·LICITANTS ESPECIALS 7 DIES (Empreses / Particulars).
TIPUS JORNADA:

7 DIES (De 8hores a 22hores)

SOL.LICITANT
TIPOLOGIA

A
JORNADA COMPLETA
(De 8hores a 24hores)

MITJA JORNADA (30%)
De 8hores a 24hores
(6 hores seguides)

ESPAIS / PREUS €
TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)
SALA EUROPA
SALA MEDITERRÀNIA

PREUS €

PREUS €

5868

4106,52

2565

1795,52

1281

897,6

1410

986,72

1152

806,72

1461

1023

495

346,2

SALA XAVIER TURULL (140 PAXS)
(EMMS)
SALA COSTA DAURADA (90PAXS)
(Centre Cívic)
VESTIBULS INDIVIDUALS
AULES (Centre Cívic)

*Segons disponibilitat d’activitats
*Contractació serveis mínims personal
* Garantia 30% de dipòsit
L’Àrea de Cultura podrà cedir qualsevol espai del Teatre Auditori de Salou, sense cost o variant les condicions de manera excepcional per la
realització de alguna activitat de interès general o de caire benèfic.
6.10 CENTRE INFANTIL DE LLEURE “EL DOFÍ MÀGIC”
Preu trimestral període curs escolar

12,90 €

Bonificacions:
a) Famílies nombroses (cal acreditar-ho amb el títol de Família nombrosa): 10%
b) Famílies monoparentals (cal acreditar-ho amb el títol de Família monoparental): 10%
c) Per aquelles famílies amb manca de recursos econòmics i en casos excepcionals, i previ informe de l’Equip Bàsic d’Atenció Social
Primària, s’estableix una quota reduïda de 2,00 €
6.11 CENTRE CÍVIC “ELS TRIANGLES” i “ MAS ESQUERRER”
Lloguer de les instal·lacions a entitats o associacions empresarials o comercials no pertanyents a la Urbanització Cap Salou, Xalets de Salou
i Mirador de Salou
290,00 €
Lloguer de les instal·lacions a entitats o associacions empresarials o comercials pertanyents a la Urbanització Cap Salou, Xalets de Salou i
Mirador de Salou
179,00 €
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6.12 LLOGUER D’INSTAL·LACIONS I/O OCUPACIONS EN ELS PARCS MUNICIPALS DE CARÀCTER COMERCIAL
Les instal·lacions i/o ocupacions en parcs municipals d’activitats comercials, s’hauran de regir mitjançant el procediment de licitació pública
previst a l’article 24, del Text refós de la Llei d’hisendes locals que estableix que l’import de la taxa és determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la qual recau la concessió, l’autorització o l’adjudicació.
De manera excepcional i/o com a mesura provisional en cas de no existir concessió, es tarificaran d’acord amb la tarifa sisena de l’art. 6 de
l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de l’ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública.

ORDENANÇA FISCAL 16 BIS
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS MUNICIPALS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA, FORMACIÓ D’ADULTS I TRANSPORT ESCOLAR
6.1- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Objecte i fonament.
Serà objecte d'aquest preu:
a) L'assistència com a alumne de l'Escola Municipal de Música de Salou.
b) Qualsevol altre ensenyament que es faci en centres municipals.
c) La matrícula com a alumnes lliures.
Obligació de contribuir
Estarà constituïda per la utilització de qualsevol dels serveis que constitueixin l'objecte d'aquesta ordenança.
L'obligació de pagament neix al moment de la sol·licitud de la matrícula corresponent.
Els obligats al pagament seran:
a) Els beneficiaris dels serveis regulats en aquesta Ordenança o els seus representants legals.
b) Les agrupacions, associacions o entitats, tan públiques com privades, que rebin els serveis objecte d'aquesta Ordenança.
Tarifes
Les tarifes a aplicar per cada assignatura són les següents,
a) Drets de matrícula (per assignatura):
Llenguatge musical
Instrument
Assignatures lliures
Música de cambra (Grau Mitjà)
Orquestra (Grau Mitjà i alumnes lliures)
Aula de Música moderna

95,16 €
95,16 €
95,16 €
95,16 €
95,16 €
95,16 €

b) Tarifa mensual per llenguatge musical:
Sensibilització I i II
Nivell d'adaptació (iniciació i aprenentatge bàsic)
Grau elemental (1r, 2n, 3r i 4t)
Grau mitjà (1r cicle: 1r i 2n)
Règim lliure

18,92 €
19,40 €
19,40 €
19,40 €
25,69 €

c) Tarifa mensual per instrument:
Nivell d'adaptació (roda i aprenentatge bàsic)
Instrument complementari (grau mitjà)
Grau elemental (1r i 2n)
Grau mitjà
Règim lliure
Música de cambra i/o orquestra (règim lliure i grau mitjà)

31,34 €
31,24 €
47,52 €
49,80 €
57,96 €
19,40 €

d) Tarifa mensual aula de música moderna:
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Informàtica musical
Improvisació
Iniciació música moderna
Complementari (per a alumnes matriculats a l'escola)
Combo

19,40 €
19,40 €
19,40 €
30,13 €
19,40 €

e) Per certificacions:
Acadèmiques
Altres certificats

9,46 €
5,30 €

f) Per carnet d'alumne1,82 €
g) Per obertura d'expedient o renovació

3,96 €

h) Per exàmens de suficiència (segons tarifa d'alumnes lliures)
i) Per material didàctic

18,58 €

j) Agenda 5,18 €
k) Per lloguer d'instruments

9,26 €

1 Violí
1 Flauta
1 Guitarra
1 Clarinet
1 Violoncel
1 Saxó
1Trompeta
Bonificacions
Hi hauran les següents:
a) Segons conveni laboral, els funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament de Salou i els seus fills satisfaran el 50% de la tarifa.
b) Les famílies amb 2 fills a l'escola satisfaran el 90% de la tarifa.
c) Les famílies amb 3 fills a l'escola satisfaran el 75%.
d) Les famílies nombroses, reducció del 10% primer germà/alumne i 20% per cada germà/alumne matriculat de més, amb un límit del 50%
del cost total.
Exempcions
Els alumnes que obtinguin matrícula d'honor en una assignatura gaudiran de matrícula gratuïta d'aquesta en el següent curs acadèmic.
Devolucions de matrícula
Només es retornaran les matrícules quan hagi incompliment per part de l'Escola Municipal de Música en donar les assignatures per les quals
es va matricular l'alumne. Qualsevol altra motivació no serà causa de devolució de matrícula.
6.2 - FORMACIÓ D'ADULTS
Les tarifes a aplicar als drets de matrícula són les següents:
a) Ensenyaments inicials i bàsics
24,33 €
b) Cicle de formació instrumental
62,48 €
c) Cicle d'Educació Secundària
62,48 €
d) Preparació proves accés als cicles formatius de Grau Mitjà i Superior
e) Material
23,00 €

70,62 €

Exempcions
Els jubilats i els que, sent majors de 18 anys, acreditin documentalment mitjançant certificat expedit per la corresponent oficina del
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Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que es troben en situació d'atur i no perceben cap prestació econòmica.
Les famílies nombroses, reducció del 20%.
6.3 TRANSPORT ESCOLAR
L'exacció es fonamenta en la necessitat d'aconseguir la contraprestació econòmica que lliberi a l'Erari municipal del perjudici que se li
irrogaria per la prestació d'uns serveis instats pel particular i en benefici del mateix.
Les tarifes d'aquest servei són:
a) Primària:
- 2 viatges/dia: 1,89 €/dia
- 4 viatges/dia: 3,14 €/dia
b) Secundària: 1,96 € /dia
El número de dies per cada mes resultant del període escolar, estarà determinat pel departament d'ensenyament, a l'efecte de calcular la quota
mensual a liquidar.
NORMES GESTIÓ I FORMA DE PAGAMENT
Les normes de gestió del servei de transport escolar estan regulades a la modificació del reglament de règim interior del transport escolar al
municipi de Salou, publicat al BOPT núm. 125, de data 01/06/2010 i al DOGC núm. 5674, de data 20/07/2010.
Per al pagament del servei, els usuaris hauran d'abonar el cost de la targeta de forma mensual, o bé pel curs sencer a l'Ajuntament de Salou,
que tindrà el cost que l'Ajuntament aprovi per a cada curs escolar.
El servei de transport escolar municipal preveu que les famílies nombroses i monoparentals tinguin una reducció del 10% per cada fill que
utilitzi aquest servei, presentant en el moment de fer la inscripció, l'acreditació corresponent del carnet de família nombrosa actualitzat.
L'usuari no tindrà cap dret a la percepció dels dies que no facin ús del servei quan sol·licitin la baixa voluntària si es dóna el cas.
Qualsevol modificació del Reglament de règim interior del transport escolar al municipi de Salou afectarà directament a l'aplicació de les
normes de gestió i forma de pagament regulades en aquest article.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER
APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE
Article 8 – Quota tributària
1.- La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança ha de ser la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent, multiplicades pel
coeficient corrector de la categoria de carrers.

Tarifa primera
Entrada i sortida de vehicles en solars, edificis, cotxeres particulars, garatges, aparcaments comercials per a guardar vehicles, aparcaments
individuals de propietat dintre d'un aparcament general i aparcaments situats en zones o carrers particulars que formen part de comunitats de
propietaris.
Independentment que es produeixi o no modificació de rasant, la tarifa serà:
Per cada metre lineal o fracció, i multiplicat pel coeficient corrector corresponent a la seva categoria de carrer: 26,47€
Segons el punt 1 de l’article 10 de la present ordenança, queda establert en 4 metres lineals el núm. mínim de metres lineals a aplicar a l’hora
de tarificar, amb independència de l’ocupació real.
Els aprofitaments especials d’aquesta tarifa primera els quals no tinguin llicència de gual concedida o placa identificativa i que, en aplicació
de la normativa vigent de circulació viària, no impliquin una reserva exclusiva d’espai, gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota.
Tarifa segona
En comunitats de propietaris, entrada de locals, garatges, aparcaments comercials, o altres llocs per guardar vehicles o efectuar-ne la
reparació.
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Quan el nombre de places disponibles excedeixi de tres:
Per cada plaça multiplicat pel coeficient corrector corresponent a la seva categoria de carrer: 5,72€.
Tarifa tercera
Per cada placa oficial acreditativa de la reserva d’entrada i sortida: 20,70 €
Tarifa quarta
Reserva especial de parada a les vies i terrenys d'ús públic, concedits a persones determinades, per càrrega i descàrrega de mercaderies,
material enfront a obres de construcció, de reformes o enderrocs d'immobles, per cada metre lineal i mes, multiplicat pel coeficient corrector
de la seva categoria de carrer: 4,76 €.
Tarifa cinquena
Reserva d'espais a les vies i terrenys d'ús públic per a hotels, aparthotels, hostals, explotacions d’apartaments turístics i similars, així com
entitats o particulars per aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament:
Aquesta taxa serà de recepció obligatòria quan la no existència de la reserva d’espai causés un perjudici a l’interès general repercutint en la
fluïdesa de la circulació viària de Salou o en la seguretat d’establiments públics que comportin perillositat en cas de sortida d’emergència
Satisfaran el 50% de la tarifa primera per metre quadrat de superfície, tret dels casos en què la superfície només permeti la reserva de
vehicles en filera, en els quals s’aplicarà la tarifa primera al 50% en funció dels metres lineals.
Tarifa sisena
Reserva d'espais o prohibició d'estacionament a les vies o terrenys d'ús públic per principi, intermitges o final de parades de línies de serveis
regulars, interurbans i urbans transports col·lectius de viatgers, serveis discrecionals d'excursions i d'agències de turisme i anàlogues. El
transport urbà municipal no es troba subjecta.
Satisfaran el mateix import que la tarifa primera, sota els següents criteris:
a) 18 metres lineals per parada com a mòdul general
b) Donat la funció de servei públic del transport de viatgers i donat la possible concurrència de serveis en determinades parades, s’aplica una
bonificació general d'un 50% sobre la quota. En aquesta bonificació l’Ajuntament assumeix una part com a conseqüència de l'interès i de
servei públic que es desenvolupa en el municipi de Salou.
c) Reducció d'un 30 % sobre la quota resultant de l’aplicació dels criteris a) i b ) en les parades que no gaudeixin d'un espai reservat o de
prohibició exclusiva d’estacionar per trobar-se dins d'un carril de circulació en la calçada.
d) El transport urbà del servei públic municipal i segons concessió municipal es troba no subjecte a la taxa d’aquesta ordenança.
Tarifa setena
Per la reserva d’espais o prohibició d’estacionament a les vies o terrenys d’ús públic, per a les parades del servei municipal d’autotaxi, per
cadascuna de les llicències, ja siguin anuals o temporals, satisfaran de forma anual i irreductible una taxa de 271€.
Tarifa vuitena
Reserva d’espais a les vies i terrenys d’us públic per estacionament, concedit a persones determinades amb una minusvalia reconeguda.
Aquesta taxa serà de recepció voluntària, prèvia sol·licitud per part de l’interessat, i es concedirà sempre i quan no causés perjudici a l’interès
general ni repercuteixi en la fluïdesa de la circulació viària de Salou o en la seguretat d’establiments públics que comportin perillositat en cas
de sortida d’emergència.
Satisfaran l’import resultant de multiplicar la quota bàsica de 111,75€ per la categoria del carrer (QT = QB x categoria carrer).
La senyalització horitzontal i vertical és satisfarà conforme el cost íntegre del servei i materials utilitzats.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18
TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS
Article 6 – Quota tributària
Quan es tracti de l’estacionament de vehicles de duració limitada, la tarifa de les taxes és la següent:
1)

Tarifes a aplicar:

Zona 1
Aparcament màxim permès

4 hores
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Estacionament mínim
Tarifa 1 hora
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,10€
1,25 €
3,60 €
7,20 €

Zona 2
Aparcament màxim permès
Estacionament mínim
Tarifa 1 hora
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

4 hores
0,10 €
0,95 €
3,60 €
7,20 €

Estacionament mínim
Per cada hora
Tarifa 24 hores
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet

0,10€
0,75 €
5,15 €
3,60 €
7,20 €

Zona comercial d’Hivern
Estacionament mínim
Per la primera hora
Per la segona hora
Estacionament límit de dues hores
Anul·lació per excedir límit horari
Anul·lació per no tenir tiquet
2)

06-11-12 09:01



0,10 €
0,75 €
0,85 €
3,60 €
7,20 €

Distribució de zones:

ZONA 1
c/ Barcelona
c/ Ciutat de Reus

c/ Josep Carner
c/ Rodríguez Pomata

c/ Illes Balears
c/ Pere III

c/ Berenguer de Palou

c/ Verge del Pilar

c/ París

c/ Via Augusta

c/ Terol i c/ Osca

c/ Berlín

c/ Via Roma

c/ Carles Buïgas

c/ Vendrell

c/ Major

c/ Murillo

c/ Juniper Serra

c/ Madrid

Pg. Miramar

c/ Pau Vila

c/ Girona

Plaça Venus

c/ Priorat

c/ Lleida

c/ Mar

c/ Major (Solar Patronat)

c/ Navarra

c/ La Rioja

c/ Barbastre

c/ Amposta

c/ Valls

ZONA 2
Plaça de la Pau
Solar Renfe (c/ Pins)
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ZONA 3
Solar H. Hollidays (c/ Berlín)
Solar H. Hollidays (c/ París)
Solar Pompeu Fabra
Solar Carles Buïgas
Solar c/ Falset

ZONA

COMERCIAL

D’HIVERN
c/ Barcelona
C. Berenguer de Palou
Via Augusta
Via Roma
Ciutat de Reus
2-

Per als supòsits d’estacionament de vehicles sense limitació en la seva durada, realitzat per persones que hagin sigut prèviament
autoritzades, la quota de la taxa serà de 425 € anuals per plaça incrementats pel coeficient de la categoria del carrer segons vialer
municipal aplicable a les ordenances municipals.

Els estacionaments subjectes a aquesta tercera tarifa no hauran d’abonar la quota per la primera, sempre que l’estacionament es desenvolupi
en la zona autoritzada.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Article 1 – Fonament i naturalesa
A l’empara d'allò previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei d’hisendes, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
(en endavant TRLHL), i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora del residus,
l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, que es regiran per la
present Ordenança.
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris
Article 6 - Quota tributària ordinària
La quota tributària d’aquesta taxa es computarà amb caràcter anual i irreductible, tenint com a base l’any natural.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
a) Habitatges plurifamiliars i tots els espais assimilables:
90,53 €
b) xalets i habitatges unifamiliars
119,80 €
Article 12 – Quota tributària
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1- La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local físic, que es determina en funció de la seva naturalesa, ús i destí, i
superfície.
A l’efecte de l’aplicació d’ aquesta taxa, s’entén per unitat de local físic, tota construcció o instal·lació que permet un mateix ús i destí,
susceptible de l’exercici d’una activitat generadora de residus, incloent-hi els espais ubicats en el domini públic en règim de llicència o
concessió.
Quan els locals disposin d’ocupacions en terrasses o altres superfícies, cobertes o descobertes, on es realitzi la seva activitat, els metres a
tenir en consideració seran el resultat de la suma dels metres propis del local i dels exteriors, ja sigui en superfície coberta o descoberta
dedicats al negoci o activitat que es desenvolupi.
2- A efecte d’aplicació d’aquesta taxa, les categories es desglossen segons el següent:
Xiringuitos de la platja.- Els xiringuitos amb superfície inferior a 20 m2.
Hostaleria.-Establiments dedicats a l’Hostaleria, Oci i Restauració, en general.
Comerç.- Establiments comercials de tota mena, excepte supermercats, hipermercats i autoserveis del sector de l’alimentació, els quals, pel
gran volum de residus que generen són tractats en aquesta ordenança com pertanyents al sector d’hostaleria.
Serveis.- Establiments de serveis i professionals prestats en locals de planta baixa, o pisos en planta amb superfície superior als 150m2.
Parades del Mercat Municipal.- S’entén per parada de mercat qualsevol parada dedicada a l’alimentació o a plantes vegetals. Si un mateix
titular explota vàries parades, la quota serà única sempre que la superfície global sigui inferior a 150 m2.
Càmping.- Establiments, en el seu conjunt, sense distingir en les activitats internes dedicats a l’acampada, i que transportin directament els
seus residus als centres d’eliminació.
Les tarifes són:

Grups

Categoria

quota €

Tarifaris
1a

Locals buits i assimilables

2a

Xiringuitos de platja

90.53 €

3a

Serveis de superfície inferior a 150 m2 i parades del Mercat Municipal

221,09 €

4a

Serveis 150-500 m2 i Comerç inferior a 150 m2

368,49 €

5a

Serveis 501-2000 m2, Comerç 150-500 m2 i Hostaleria de menys de 150 m2

6a

Serveis més de 2.000 m2, Comerç entre 500 m2-2000 m2 i Hostaleria 150-500 m2

1621,47 €

7a

Comerç de més de 2001 m2

2.505,85 €

8a

Hostaleria 501 -1.000 m2

2.063,56 €

9a

Hostaleria 1.001 – 2.000 m2

2.505,85 €

10a

Hostaleria 2.001-3.000 m2

3.242,87 €

11a

2

Hostaleria 3.001-4.000 m

3.832,51 €

12a

Hostaleria 4.001-5.000 m2

4.422,01 €

13a

Hostaleria 5.001-7.500 m2

6.179,56 €

14a

Hostaleria 7.501-10.000 m2

6.780,46 €

15a

Hostaleria 10.001-12.500 m2

7.664,94 €

16a

Hostaleria 12.501-15.000 m2

8.991,54 €

17a

Hostaleria 15.001-17.500 m2

10.317,51 €

18a

Hostaleria 17.501 – 20.000 m2

13.266,02 €

19a

Hostaleria 20.001 – 25.000 m2

16.214,20 €

20a
21a

Hostaleria 25.001 – 30.000 m2
Hostaleria 30.001 – 35.000 m2

20.636,27 €
25.058,33 €

294,81 €

736,96 €
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22a
23a

Hostaleria >35.000 m2
Càmpings de menys de 25.000 m2

30.954,33 €
24.803,16 €

24a

Càmpings de més de 25.000 m2

42.519,70 €

3- Per al llocs destinats exclusivament a centre de culte de concurrència pública inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 7/1980,
del 5 de juliol, de llibertat religiosa com l’Església, Confessions i Comunitats religioses i les seves Federacions que gaudeixin de personalitat
jurídica, s’aplicarà la tarifa primera (locals buits i assimilables).
4-Els establiments que disposin del seu propi servei de recollida selectiva i tractament de residus i tinguin conveni vigent amb l’Ajuntament
dintre del marc de l’Ordenança reguladora de les subvencions de la taxa per a la recollida i eliminació de residus, satisfaran únicament el
10% de la tarifa que els pertoqui.
5- Es podran concedir subvencions, a tots aquells establiments subjectes a la tarifa cinquena i següents que simplifiquin la gestió del servei i
col·laborin activament en les tasques de reciclatge i sosteniment del Medi Ambient. Per a la concessió d’aquestes subvencions s’aplicarà de
forma reglada l’Ordenança reguladora esmentada en el punt anterior.
6- En aquells serveis especials que requereixin mitjans individualitzats, l’import de la taxa vindrà constituït pel cost efectiu dels treballs
realitzats, incloent-hi les depeses generals que els siguin repercutibles.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE
COMPANYIA.
Article 5. Quota tributària
1.-Recollida d’animals, per cada un
2.-Manutenció d’animals, per cada un
3.-Inscripció al Registre censal
4.-Duplicat placa identificativa
5.-Tramitació o renovació Llicència gossos potencialment perillosos.

46,90 €
4,65 €/dia
13,40 €
6,70 €
33,50 €

VIALER
1. S’incorporen nous carrers al vialer per les ordenances 2013
CATEGORIA TERCERA:
PARC MANUEL ALBINYANA (comunicat pel Carrer Pere Gales, Carrer Tarragona, Carrer Arquitecte Ubach i Passeig 30 d´Octubre.
C/ MARIA TERESA DE CALCUTA ( SECTOR 1 DE BARENYS)

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ
1.

Articles 20 i 21 modificats

Article 20.- Període de cobrament de les liquidacions per ingrés directe
1. -El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes per ingrés directe serà el que consti en el document-notificació dirigit a l'obligat al
pagament, i no podrà se inferior al període establert per l'article 62 de Llei general tributària, que és el següent:
a)

Respecte als deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o
l'hàbil immediat següent.

b)

Respecte als deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes
posterior o l'hàbil immediat següent.

2.- Les multes de circulació es podran fer efectives amb una reducció del 50 per cent del seu import, durant 20 dies naturals a comptar des
del dia següent a aquell en que es notifiqui la corresponent denúncia.
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La multa haurà de fer-se efectiva pel seu import sense reducció, en el termini de quinze dies hàbils a partir de la fermesa de la resolució.
Vençut aquest termini sense haver-la ingressat, s’exigirà en període executiu. L’inici del període executiu determina el meritament dels
recàrrecs i interessos de demora.
Article 21.- Desenvolupament del cobrament en període voluntari
1.- Amb caràcter general, el pagament s'efectuarà en les entitats col·laboradores o en l’entitat que presti el servei de caixa, si és el cas.
Als efectes del previst en l’article anterior, es distingeixen dos tipus de terminis per al pagament en període voluntari dels deutes per rebut:
a) Termini ordinari: Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que no estiguin acollits al termini especial, o hagin incomplert els
requisits d’aquest, i que es regula als capítols III i IV d’aquesta Ordenança.
b) Termini especial: Serà d’aplicació als contribuents, i d’altres obligats, que sol·licitin la seva aplicació. Aquest sistema implicarà el
manteniment en via voluntària, fins el final del termini especial, de tots els rebuts per padró, inclosos en el termini normal, que vagin vencent
durant l’exercici.
El termini especial finalitzarà quan, per l’Ajuntament, es procedeixi a gestionar el cobrament al sol·licitant de l’últim càrrec de regularització,
per l’import resultant del diferencial existent entre els pagaments realitzats durant les primeres nou mensualitats i el total dels deutes de
cobrament periòdic corresponents a l’exercici
pel que s’ha sol·licitat l’esmentat termini especial, distribuït en una darrera mensualitat.
2.- El pagament dels deutes tributaris i de les sancions es podrà fer sempre en diners de curs legal.
També es podrà realitzar el pagament amb algun del següents mitjans:
a) Xec bancari conformat i nominatiu a favor de l’Ajuntament.
b) Targetes de crèdit i de dèbit, pels ingressos públics que s’admetin per part de la Tresoreria Municipal.
c) Transferència bancària.
d) Domiciliació bancària.
e) Girs postals
3.- En tot cas, a qui hagi pagat un deute se li lliurarà un justificant del pagament realitzat, conforme amb el que estableix l’article 41 del
Reglament general de recaptació. També, el deutor podrà sol·licitar una certificació acreditativa del pagament efectuat
4.- Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s'exigiran en via de constrenyiment i les quantitats satisfetes fora de termini es
computaran com a pagaments a compte.
5.- Perquè el deute en període voluntari quedi extingit,el deute tributari ha de ha de ser pagat en la seva totalitat.
6.- Conclòs el període voluntari de cobrament, després de la recepció i el tractament de les cintes informàtiques que contenen les dades de la
recaptació dels conceptes la cobrança dels quals hagi finalitzat, s'expediran les relacions de rebuts i liquidacions que no s'hagin satisfet en
període voluntari.
7.- Per poder-se acollir al sistema de termini especial descrit en l’anterior article, hauran de concórrer en el sol·licitant els requisits següents:
a) Complimentar el formulari especial, dissenyat a tal efecte per l’Ajuntament, dins els períodes que es fixin per l’Ajuntament, amb data límit
de 31 de gener.
b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva.
c) Efectuar els següents pagaments:
1) Durant nou mensualitats, (de febrer fins octubre), la quantitat que figuri en el formulari de sol·licitud, fixada pels serveis de l’Ajuntament,
equivalent al resultat de dividir per nou el conjunt dels deutes liquidats al sol·licitant corresponets als tributs d’Impost sobre Béns Immobles,
Impost sobre vehicles, Taxa recollida residus domiciliaris, Taxa de cementiri i Taxa per reserva d’espai (guals). El càlcul es farà sobre els
imports de l’exercici immediatament anterior, o si és possible, sobre l’import estimat per l’any en curs.
2) Al mes de novembre la quantitat que resulti de la regularització descrita en l’article 21.1.
d) Realitzar els pagaments de les quotes mensuals anterior, mitjançant domiciliació bancària els dies 5 de cada mes.
e) Termini d’acolliment: fins al dia 31 de gener.
L’acolliment al sistema de termini especial es prorrogarà automàticament perl’exercici següent, sempre que l’interessat no manifesti la seva
renúncia expressaal mateix, i no tingui deutes pendents de pagament en via executiva.
8.- L’Ajuntament aplicarà els pagaments mensuals, realitzats a compte per cada sol·licitant, a l’import que totalitzarien els seus deutes
vençuts si es tinguessin en compte els terminis normals de cobrament i, en el seu cas, el sobrant o defecte, li serà, respectivament, reintegrat o
reclamat, de conformitat al procediment següent:
1.- Una vegada abonats pel sol·licitant els nou pagaments, i en els terminis assenyalats, es procedirà a la regularització, confeccionant
l’Ajuntament un càrrec mensuals addicionals de regularització,
2.- El sol·licitant haurà d’abonar, a partir de la data que se li assenyali, i amb una cadència mensual els nous terminis calculats de conformitat
a l’establert en l’apartat anterior.
3.- En el supòsit que el total deute del sol·licitant estigui cobert i existeixi un sobrant, es procedirà d’ofici a la devolució.
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9.- Si el sol·licitant incorregués en l’impagament del qualsevol càrrec del termini especial concedit, restarà aquest sense cap efecte, produintse automàticament les següents conseqüències:
a) La pèrdua del termini especial, recuperant-se el termini normal de pagament, amb la data de venciment del període voluntari ordinari
corresponent a cada tipus d’ingrés del deute pendent.
b) La regularització automàtica dels pagaments realitzats, que es portarà a terme de conformitat amb els següents criteris:
1.- Els pagaments realitzats s’aplicaran als deutes existents fins la data de l’incompliment, per ordre de major a menor antiguitat,
determinant-se aquesta per la data de venciment del període voluntari ordinari fixat per cadascun.
2.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment es trobin parcialment coberts pels pagaments realitzats, el deute es
desglossarà en dues fraccions, una que coincidirà amb l’import parcialment cobert i l’altra per l’import
restant no cobert, que restarà pendent de pagament amb el venciment ordinari que
correspongui al seu tipus d’ingrés.
3.- En el supòsit que els deutes existents fins la data de l’incompliment fossin coberts pels pagaments realitzats, produint-se un sobrant,
aquest es retornarà a l’interessat.
4.- Els deutes exigibles amb posterioritat a la data de l’incompliment, s’exaccionaran pel procediment general.
9.- La normativa reguladora del termini especial afecta, únicament i exclusivament, la durada del termini per al pagament dels deutes per
rebut i, per tant, no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos en la seva contra, ni qualsevol altre aspecte de la gestió
tributària, que es seguirà regint per la seva normativa específica.

2.

Article 21bis derogat:

ART. 21 bis.- Fraccionament especial de tributs periòdics
7.- Per facilitar el pagament dels deutes tributaris que corresponen als tributs de venciment periòdic, s’estableix un procediment de
fraccionament especial sense meritació d’interessos de demora, d’acord amb l’article 10 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i que es regularà d’acord amb els apartats següents d’aquest article.
8.- Als contribuents que tinguin deutes en termini voluntari que corresponguin a tributs de venciment periòdic de l’any i que s’acollin a
aquest procediment, es dividirà el pagament del deute pendent en les mensualitats que faltin entre la concessió del fraccionament i el mes de
novembre. Per la concessió d’aquest fraccionament especial no es sol·licitarà la presentació de cap garantia tributària fins un màxim de 3000
€ i no meritarà interessos de demora.
9.- Per acollir-se a aquest sistema de fraccionament especial, el sol·licitants hauran de complir els requisits següents:
a) Complimentar un formulari especial que estarà a la seva disposició a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i a la plana web
de l’Ajuntament de Salou.
b) No tenir cap tipus de deute pendent en via executiva.
c) Realitzar el pagament mitjançant domiciliació bancària, per la qual haurà de proporcionar el corresponent nombre de
compte bancari acreditar la seva titularitat. La domiciliació es realitzarà els dies 5 de cada mes o dia hàbil posterior.
10.- Si la persona sol·licitant incorre en l’impagament de qualsevol càrrec del fraccionament, aquets s’anul·larà i es deixarà sense efecte, amb
els conseqüències següents:
a) Les fraccions pagades es descomptaran del deute pendent. Si el deute es troba en període voluntari es podrà liquidar, per la
totalitat del pendent que resti, en el termini normal de pagament voluntari.
b) Si el termini voluntari ja ha finalitzat, les fraccions pendents s’exigiran en via executiva pel procediment que es regula al Capítol
IV d’aquesta Ordenança.
3.

Article 40 punt 8 derogat:

Article 40.-Garanties
8.- Per deutes fins a 1.000€ la dispensa de garantia serà automàtica per deutes en periode voluntari, i sempre i quan el sol·licitant no tingui
deutes en periode executiu amb l’Ajuntament.

CALENDIARI FISCAL EXERCICI 2013

CALENDARI FISCAL 2013
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FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Impost sobre vehicles
Guals
Impost sobre bens immobles
Taxa escombraries
Taxa cementiri
Impost Activitats Econòmiques
PERÍODE ESPECIAL
Sol·licitud
Quota mensual tributs agrupats
Quotes regularització

CALENDARI FISCAL 2013
VEHICLES - GUALS

IBI -TAXA ESCOMBRERIES

I.A.E. I CEMENTIRI

Del 15 de març

Del 17 de juny

Del 16 de setembre

al 15 de maig

al 17 de setembre

al 18 de novembre

PERÍODE ESPECIAL
SOL·LICITUD

QUOTA MENSUAL TRIBUTS AGRUPATS

REGULARITZACIÓ QUOTES

Gener

De l'1 de febrer al 31 d'octubre

Novembre

Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sí, perdó senyor alcalde.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bon dia a tothom. En primer lloc, vull destacar que aquestes ordenances estan estudiades
des de la vessant de l’actual situació econòmica i amb la corresponent sensibilitat del govern
envers aquesta situació. Recordar doncs, que estem en un període de crisi econòmica
important i, per tant, és necessari ajustar els ingressos tributaris derivats de les ordenances
a la despesa corrent quan la despesa s’incrementa fruit de l’augment, també, de l’IVA, o es
manté, i en canvi, els ingressos continuen baixant.
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A l’hora d’estudiar la proposta més ajustada de les ordenances hi ha jugat un paper decisiu
la voluntat real de fomentar una reactivació de l’activitat econòmica i de la creació de noves
empreses i llocs de treball, a més de no incrementar la pressió fiscal a les famílies davant la
crisi actual.
En aquest sentit vull anunciar que per primera vegada el proper 2013 les famílies de Salou
podran gaudir d’un fraccionament sense interessos en 9 mesos dels impostos i taxes prèvia
sol·licitud entre el 2 i el 31 de gener. Aquests que es podran ajornar són l’Impost de Béns
Immobles, l’Impost sobre vehicles, la Taxa de recollida de residus domiciliaris, la Taxa del
cementiri i la Taxa per reserva d’espais o guals. Entenem que és una mesura que pot ajudar
a les famílies a distribuir d’una manera molt més raonable els pagaments municipals.
Amb aquesta proposta d’impostos i taxes assegurem el poder mantenir la prestació dels
serveis a la ciutadania. En aquest sentit, les ordenances fiscals del 2013 congelen els
impostos derivats de la propietat, especialment l’IBI, i s’ajusten per sota la inflació en un 3%
d’augment les taxes derivades de la propietat (com residus i guals), les de prestacions de
serveis a les persones (biblioteca, esports, lloguer d’espais municipals, etc), per tal d’ajustarles al cost real del servei.
També s’ajusten a l’alça en un 15% d’augment les taxes de formació d’adults, transport
escolar i escola de música com a conseqüència de la reducció significativa de les
subvencions que l’Ajuntament de Salou rebia d’altres administracions que finançaven o
ajudaven a finançar el servei.
Ajustem, però a la baixa, en aquest sentit entre el 25% i el 50%, i una tarifa promocional de
7 dies respecta al 2012, les taxes de lloguer d’espais del TAS, Auditori, Centre Cívic, amb
l’objectiu de promoure la realització de congressos i altres esdeveniments de caràcter
econòmic, comercial, cultural i social. Per tant, per una banda, en el seu conjunt les
ordenances fiscals de 2013 són una manifestació de la capacitat econòmica, i de l’altra, són
un instrument per tal de reactivar l’economia al municipi.
El fraccionament, com deia abans, de 9 mesos, d’impostos i taxes, no és la única de les
mesures de les quals es poden beneficiar les empreses i particulars del municipi ja que
l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament manté fins a 56 mesures d’actuació anticrisi. Cal destacar,
entre d’altres, les del termini especial de pagaments de tributs periòdics i ajornament en el
pagament de les taxes d’obertura de noves activitats econòmiques, per exemple, per tal de
fomentar el creixement econòmic i la creació de llocs de treball, ja sigui en impostos com
l’IAE o les taxes vinculades al sector econòmic i comercial. Es manté la bateria de
bonificacions i exempcions que tenen una finalitat clara de pal·liar l’actual crisi i aplicar
polítiques fiscals per incentivar el creixement i la creació de nous llocs de treball. En aquest
sentit, per exemple, en l’IAE no tributarà i/o s’aplicarà la bonificació a: les empreses de nova
creació durant els dos primers anys; les empreses que no superin una facturació neta de
negoci d’un milió d’euros, i se’ls hi aplicarà també una bonificació a les que creïn llocs de
treball; s’aplicarà una bonificació del 50% per inici de qualsevol activitat professional durant
els cinc primers anys. I també hi haurà una exempció del cànon municipal el primer any en
activitats singulars en finques de titularitat municipal.
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També s’apliquen mesures de caràcter social en especial a les famílies i persones en
situació econòmica precària i es continuen oferint serveis per fomentar l’ocupació i es
bonifica l’activitat municipal als posseïdors dels carnets Jove i carnets Xic’s.
També es continuen prenent mesures per l’austeritat de la despesa municipal i es segueix
impulsant la reforma de l’administració municipal, fomentant especialment la implantació de
les noves tecnologíes a l’ajuntament. Es mantenen les bonificacions de fins al 10% per totes
aquelles taxes derivades de serveis municipals que el ciutadà realitza a través de l’oficina
virtual o sistemes telemàtics.
Aquesta proposta d’ordenances fiscals van acompanyades d’un Pla de viabilitat econòmica,
el qual es proposarà a continuació, en els propers punts del Ple, i que pretén ajustar els
ingressos i les despeses sense que aquest fet comporti una minoració de prestacions i
serveis als veïns de Salou. Aquest Pla ha de fer possible el compliment d’uns objectius que
definiré més endavant.
Per finalitzar i a mode de conclusió voldria destacar, sobretot, i com a resum, que Salou
congela bona part dels impostos i ajusta les taxes per sota de la inflació. I, sobretot, que a
partir del 2013 serà possible fraccionar el pagament dels tributs en 9 mesos sense
interessos. Es manté l’ajornament en el pagament de les taxes d’obertura dels locals
comercials i es mantenen les 56 mesures que s’han citat abans.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies Sr. Barragán. Alguna intervenció més?

Sr. Otal:
-Sí.

Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Otal, si us plau.

Sr. Otal:
-Bon dia senyor alcalde, regidors. Bé, com molt bé ha dit el regidor d’Hisenda, el Sr.
Barragán, efectivament el tractament fiscal i la posterior confecció del pressupost general de
la corporació és fruit o ha de ser fruit de la situació econòmica per la qual passen les
localitats. El que passa és que el nostre grup no coincideix amb el tractament, evidentment, i
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tractaré d’explicar-me, aquest que ha presentat com la millor manera per ajudar a l’activitat
econòmica i a les empreses.
Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals
bàsicament per dues raons, tot i que les dues tenen un factor comú que és la manca de
compromís de l’equip de govern, com aquí s’ha dit reiteradament i, a més a més, no només
per mi sinó per altres grups polítics, pensàvem que hi havia el compromís per estudiar dues
coses. En primer lloc, no posar més impediments o dificultar aquelles activitats o aquells
preus públics que tenen incidència directa en serveis bàsics, com són el transport, l’escola
de música, etc. És veritat el que ha dit el regidor de que aquests serveis han tingut una
davallada importantíssima en l’aportació per altres administracions però també és cert que
en termes absoluts no és tan important en un pressupost de 40 milions d’euros, en termes
rodons, i que l’ajuntament podia fer un esforç en aquest tema, no seria una gran cosa i en
canvi sí que facilita moltíssim a les famílies. Després hi ha un segon factor, amb molta
importància, d’un 15%, i és un factor, el qual crec recordar, sobretot el portaveu del partit
Socialista ho va demanar reiteradament, jo també, i l’altre grup municipal, el Sr. Pellicé
també, que tot i que al 2012 no va ser possible rebaixar la pujada d’un 18,5% de l’IBI hi
hagués el compromís d’estudiar-lo molt seriosament pel 2013 sense qüestionar la pujada
legal que té el govern central del 10% però és veritat que jo creia que ara teníem marge per
modificar o jugar amb aquest 8,5% de pujada municipal perquè, és clar, el Sr. Barragán ha
dit que es congela l’impost però sobre una base d’una pujada d’un 18,5% respecte al 2011,
per tant, estem en un nivell elevadíssim d’impostos, el qual, en la meva opinió, dificulta
l’activitat econòmica i el benestar de les famílies.
Però el més preocupant serà quan arribi el mes d’abril o maig i es liquidi l’exercici per veure
què ha passat a la realitat a l’any 2012 i jo ja li dic que quasi segur que donarà un romanent
líquid de tresoreria molt elevat, positiu, fora trist que tinguéssim un romanent líquid de
tresoreria per economia de partides i per uns ingressos que s’han consolidat molt poderosos
i mentre tant s’ha aplicat una pressió fiscal molt elevada a tota la ciutadania. També és
veritat que si donés un milió o milió i mig d’euros, aproximadament, como jo crec que pot
passar, i paral·lelament haver mantingut una pressió fiscal sembla una contradicció en un
moment on la primera prioritat de totes les administracions hauria de ser promocionar
l’activitat econòmica i garantir el benestar de les famílies. En tot cas, és una incògnita que
queda pel davant. Per tot el que he dit el meu grup votarà en contra. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Sí, moltes gràcies Sr. Otal. Sr. Pellicé.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí, molt bon dia. Bé, el que avui vostès ens demanen és que fem un acte de fe, un acte de
fe perquè d’alguna manera ens demanen que votem uns augments de les ordenances
fiscals desconeixent quina és la situació actual, és a dir, quin és el grau de compliment dels
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pressupostos actuals, no sabem quins han sigut els ingressos i quines han sigut les
despeses. Ens van presentar un petit quadre i se’ns va dir posteriorment que no podíem fer
cas de les xifres, se’ns explica que és un tema del canvi del programa informàtic però clar,
tot això ja fa un any que va i més enllà de que aquesta sigui la raó, i esperem que al futur
això funcionarà d’una altra manera, però la realitat és que avui hem d’aprovar unes
ordenances una mica a cegues.
Pel que fa referència al calendari fiscal, feia referència el regidor de que s’ajornaven, home,
ajornar no, en tot cas, fraccionar, perquè per un costat ho ajornem i, per l’altre costat
l’avancem al mes de gener, per tant, estem fraccionant però no estem ajornant cap
pagament d’impostos. Veig que al final s’ha rectificat i es va rectificar el fet que inicialment hi
havia la voluntat d’avançar el pagament de l’IBI del mes de setembre al mes de juny i això
significava doncs un greuge o una dificultat per moltes empreses perquè pagar al mes de
juny quan encara no s’ha fet calaix doncs significaven unes dificultats importants.
Probablement al final veig que hi ha la voluntat i així ho expressa en el Pla de sanejament,
d’adaptar aquest calendari als estats de tresoreria de l’ajuntament però jo demanaria que de
cara al futur també es tinguin en compte aquestes dificultats de fer els pagaments a l’inici de
la temporada.
D’altra banda, parlen d’una congelació del que és l’impost més important de recaptació, com
és l’IBI. Home, jo diria que més que congelació el que afecta al ciutadà és adelantar en el
pagament d’enguany aquest 8,5% d’increment de la part municipal per enguany si tenim en
compte els increments de l’IPC el que ha fet el ciutadà, el que està fent, és adelantar ja
l’impost de cara a l’any vinent. Per tant, la congelació, de cara al ciutadà no és tal.
I per un altre costat, n’ha fet referència el regidor Pablo Otal. En el seu moment es van
comprometre a estudiar com es podia minimitzar aquest augment del 10% que correspont a
aquesta obligació per part de l’Estat d’aquest augment i la veritat és que no hi hagut cap
voluntat i es manté aquest 10%. Per tant, nosaltres votarem en contra de les ordenances.
Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Molt bé, moltes gràcies. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Bon dia a tots. En primer lugar anticiparles que, evidentemente, el voto del Grupo Popular
será favorable, primordialmente por tres aspectos. El primero de ellos es porque tal y como
ya se ha mencionado en las intervenciones anteriores y tal y como se puede comprobar en
el paquete de medidas y de ordenanzas fiscales que hoy se somete a votación la mayoría
de impuestos y tasas la subida que pueden hacer alguno de ellos va a estar por debajo del
IPC. Y, en segundo lugar, porque tal y como también se ha comentado ya hoy, el impuesto
que grava o està vinculado a la propiedad, del cual se obtiene un volumen muy importante
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de recaudación para las arcas municipales como es el Impuesto de Bienes Inmuebles,
queda congelado y queda congelado muy a pesar de que por parte de portavoces de otros
grupos políticos se entienda lo contrario. Pero lo que es una realidad es una realidad y lo
que es cierto es que para el ejercicio 2013 la propuesta que se pone encima de la mesa es
que el Impuesto de Bienes Inmuebles sufrirá una subida del 0%, para que nos entendamos,
respecto al tramo desde luego que la corporación local tiene potestad, es cierto, es cierto y
no lo vamos a discutir que el año anterior como consecuencia de un real decreto aprobado
por el Gobierno de España, por el Gobierno del Estado pues se estableció también una
subida del 10% para determinados municipios que reuniesen una serie de requisitos y Salou
estaba entre ellos pero también es cierto que para este ejercicio 2013 el Ayuntamiento de
Salou lo que ha hecho ha sido congelar el Impuesto de Bienes Inmuebles, es así y esto es
una realidad, se mire por donde se mire, hay una subida del 0% respecto al Impuesto de
Bienes Inmuebles. El impuesto, es importante decirlo, que es el que de alguna manera más
grava a toda la ciudadanía, tanto personas físicas como personas jurídicas.
En segundo lugar, también será favorable el voto del Grupo Popular por otra cuestión y es
por el fraccionamiento, por la posibilidad de fraccionamiento en 9 mensualidades que va a
permitir el ejercicio 2013 respecto a las ordenanzas fiscales y eso en la situación actual, en
la coyuntura socioeconómica que estamos viviendo creemos que es algo muy importante a
efectos de facilitar el pago de estos impuestos y de estas tasas a la ciudadanía porque de
alguna manera en eso tiene que consistir nuestra labor, en momentos difíciles ser capaces
de poder instrumentalizar los mecanismos necesarios a efectos de facilitarles el pago de
estos impuestos y de estas tasas.
Y, en último lugar, como les decía, pues nuestro voto también será favorable por una última
cuestión y es por responsabilidad política. Por responsabilidad política y fundamentalmente
por dos cuestiones. La primera de ellas es porque como responsables políticos tenemos que
ser capaces de poder mantener los servicios que se están prestando a la ciudadanía de
Salou, servicios tanto que vienen derivados por competencias propias como los que vienen
derivados por competencias impropias, y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra
responsabilidad como políticos es intentar que se sigan prestando y con un índice de calidad
cuanto mejor sea mejor para toda la ciudadanía, es decir, partiendo de esa premisa lo que
es evidente es que lo que no nos podemos plantaer es hacer demagogia política, hablar de
que se suben de manera excesiva los impuestos pero luego también criticar que no se
puedan prestar o que se dejen de prestar determinados servicios muy importantes para la
sociedad, servicios que pueden estar también relacionados con aspectos de servicios
sociales muy necesitados hoy en día en la sociedad y que si no fuese así, si no fuese por la
recaudación que las arcas municipales de una corporación pueden realizar pues nos
veríamos imposibilitados a efectos de poder adjudicar y prestar todos estos servicios. Estos
son los motivos principales por los cuales el voto del Grupo Popular será favorable.
Y una última cuestión, y es que tenemos que ser capaces de asegurar el equilibrio
económico financiero de nuestras arcas, del ayuntamiento, y para poder asegurar ese
equilibrio económico financiero los números son los que son y las medidas que hay que
adoptar son las que hay que adoptar, pero siempre viéndolo desde una premisa, y siempre
viéndolo desde un punto de vista y es que el Grupo Popular considera que desde el equipo
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de gobierno se ha hecho un esfuerzo muy importante para que los números que hoy
tenemos encima de la mesa sean los que son, para que la mayoría de impuestos y tasas
municipales hayan subido por debajo del IPC y porque el Impuesto de Bienes Inmuebles,
como decía anteriormente, el que más grava a nuestra ciudadanía, se haya congelado. Es
cierto Sr. Otal, como usted decía, que bueno usted ha dicho textualmente o criticaba una
falta de compromiso del equipo de gobierno y concretamente ha dicho o ha hecho mención
a dos cuestiones, por un lado al tema de esa subida de impuestos, de tasas en lo que
respecta por ejemplo a la escuela de música o al transporte pues sí pero es que usted
mismo también se ha contestado Sr. Otal, es que al final si tenemos que gobernar con
responsabilidad lo que no es viable es que cuando anteriormente estábamos percibiendo
una subvención por parte de la Generalitat y esa subvención se ve reducida de manera
notable, de manera muy notable, asumir esos costes por parte de la corporación se hace
prácticament inviable con lo cual dentro del esfuerzo y de la valoración que por parte del
equipo de gobierno se hace finalmente se llega a la conclusión de que la subida mínima que
tiene que establecerse es la que hoy se trae a este Pleno. Pero tampoco seamos alarmistas,
porcentualmente pueden parecer cifras desorbitadas pero no lo son, si eso lo trasladamos o
lo cuantificamos económicamente porque podemos estar hablando de un 15% respecto a la
subida de algunas tasas pero esas tasas trasladadas a euros, trasladadas a una cuestión
numérica usted podrá comprobar como anualmente para muchas famílias no superará más
de 30 € en muchas cuestiones o 40 € a lo más. Con lo cual lo que con ello quiero decir y ya
para concluir es que considero que el esfuerzo que se ha hecho por parte del equipo de
gobierno ha sido notable y que por eso el Grupo Popular votará favorablemente las
ordenanzas. Gracias.

Sr. Alcalde:
-Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar:
-Moltes gràcies Sr. Granados, regidors i regidores, senyores i senyors, amb un parèntesi
previ abans de la meva intervenció, em pensava que el regidor d’Hisenda era el Sr.
Barragán, no? Però veig que li han robat el lloc, bé és igual, seguim, seguim.

Sr. Garcia:
-Sr. Zacarias parlava com a portaveu del grup, eh, no com a regidor de res.

Sr. Henar:
-Li prendran el lloc Sr. Barragán, vagi amb compte. Bé, l’any 2012 va ser un any molt
especial des del punt de vista dels impostos de les administracions locals perquè a dia 30 de
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desembre de 2011, un cop aprovades les ordenances municipals de tots els ajuntaments
d’aquest país, país gran, Espanya, doncs quan no hi havia temps material per cap
modificació pressupostària per l’exercici del 2011 el Govern espanyol del Partit Popular, com
abans comentava el Sr. Garcia, va publicar el decret 20/2011, de mesures urgents en
matèria pressupostària, tributària, etc, el qual entre d’altres mesures, va obligar a pujar el
10% l’Impost de Béns Immobles Urbans de tots els municipis que tenien la ponència de
valors aprovada amb anterioritat al 2002, entre els quals es trobava el nostre municipi de
Salou. Aquesta mesura presa pel decret del Govern espanyol, com hem dit, venia a agreujar
la pujada del 8,5% de l’IBI aprovada al mes de novembre per les ordenances municipals
amb el vot en contra de tots els grups de l’oposició. Això vol dir que a la pràctica, malgrat
que es parla del 18,5%, a la pràctica el 10% decretat per Madrid aplicat sobre el 8,5%
aprovat per l’equip de govern de Salou va significar una pujada del 19,35% real sobre l’IBI
del 2011, parlem de la realitat, 19,35%, dels quals de fet en la pràctica només ens obligava
per decret el Govern espanyol a un 10% en relació a l’any anterior. Per aquest motiu al Ple
del mes de gener de 2012, ja s’ha citat, tots els grups de l’oposició vam presentar una moció
on es demanava anul·lar la pujada del 8,5% de les ordenances municipals ja que la pujada
del 10% decretada pel Govern de Madrid era molt superior i amb aquesta pujada sola era
perfectament possible quadrar i, fins i tot, tenir superàvit als pressupostos, sense gravar més
la butxaca dels nostres ciutadans i ciutadanes ja prou malmesa per la situació econòmica
general. En el debat posterior a la presentació de la moció l’argument esgrimit per vostès,
per l’equip de govern, va ser que com ja estaven al mes de gener i com que els impostos
meriten a l’1 de gener era impossible “ope legis”, deia vostè Sr. Garcia, modificar aquesta
pujada. Tot i així, el Sr. Barragán, com a responsable de l’Àrea Econòmica deia textualment,
i nosaltres a final d’any quan realment sàpiguem els ingressos que hem tingut sabren
realment quin romanent podem tenir i de cara a l’any vinent o en exercicis diferents mirarem
com compensar aquesta pujada. Per tant, hi havia un sentiment de que realment era una
pujada extraordinària i que, per tant, és a dir doncs, calia compensar-ho. S’ha dit, el Sr.
Pellicé, abans hi feia referència, i deia que clar que en aquests moments no sabem el que
s’ha gastat, per tant, és a dir, vostè m’argumentarà Sr. Barragán que és que encara no tenim
els números del 2012 i, per tant, no ho podem fer, jo crec que això no és un argument i ara
ho explicaré. Però també el Sr. Garcia, quan parlava en nom del Partit Popular, deia “por
ese motivo en los ejercicios siguientes debemos estudiar (tot això de temes econòmics ho
sol dir en castellà el Sr. Garcia), en los ejercicios siguientes debemos estudiar (estamos en
el ejercicio siguiente) las fórmulas necesarias que permitan reducir la presión fiscal
imprevista i derivada de la obligación real del crédito”. Pero ara vostè Sr. Garcia i li ho diré
en castellà, ha cambiado el chip, ha cambiado el chip, ya no es el tema de reducir la presión
fiscal sino que hemos de mantener los servicios a costa de lo que sea, aunque eso sea subir
el 19,35% del impuesto más importante del municipio de Salou. Por lo tanto, ha cambiado el
chip, reconózcalo, ya no hablamos de que hay una presión fiscal imprevista, etc, que “ope
legis” no es pot modificar, no, no, ara mantinguem serveis, fem despesa, imposem impostos
del 19,35%.
Tot allò eren paraules buides, a l’hora de la veritat, ha arribat el moment, aquest és el
moment, ara que estem en temps i forma adequada per prendre decisions de cara a les
ordenances del 2013, que beneficien als ciutadans si rebaixen aquesta tremenda, recordeu
que tremenda pressió fiscal, vostès contradictòriament amb les seves paraules del mes de
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gener mantenen la pujada del 19,35%, sense prendre cap decisió, cap ni una al respecta,
quan el que ens obliga la llei exclusivament és a pujar el 10% sobre l’IBI del 2012 i no el
19,35%, malgrat que vostès ho disfressen dient que, home, no pugem res, congelem. No,
perdoni, no, clar que no apugen l’IBI, només faltaria, clar que no l’apugen, justament el greu
és que no rebaixen aquesta pressió fiscal. Només li dic quan al seu moment van reconèixer
la necessitat prevista d’aquesta pujada en els propers exercicis, on estan les sensibilitats a
la que feia referència el Sr. Barragán, vostè en la seva intervenció, de sensibilitat no en
veiem aquí de sensibilitat, aquí veiem altres qüestions i dificultats econòmiques, manca de
tresoreria, romanent negatiu, etc, etc, tot allò que han estat negant sistemàticament durant
aquests tres anys és el que els hi estem dient.
Vostè em va reconèixer l’altre dia a la Junta de Portaveus que la qüestió era
fonamentalment econòmica, que no poden rebaixar-ho perquè no els hi quadren els
números, així de clar. Bé, aquesta per mi, per nosaltres, per tot el grup municipal, és una
qüestió fonamental la qual fa que en benefici de la ciutadania y de l’activitat econòmica de
Salou entenem que caldria haver previst amb valentia una disminució si no del 8,5% doncs
que es pogués ajustar, que es pogués avançar en una modificació clara no del 19,35% si no
inferior de l’IBI i, tot sigui dit, fer com fan totes les administracions serioses, que és en funció
dels ingressos previstos, per això estem treballant en les ordenances, rebaixar la despesa.
Així de clar, no hi ha una altra alternativa, rebaixar la despesa, adaptar el pressupost
municipal del 2013 als ingressos. En la mesura que no es fa així, en la mesura que fa anys
que no es fa així, en defensa dels interessos de la ciutadania de Salou, com és natural, el
Grup municipal Socialista no pot fer altra cosa que votar en contra de les ordenances fiscals
del 2013.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Bé, jo voldria aprofitar l’ocasió de les ordenances fiscals, en
primer lloc, per agrair a tot el departament de l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament de Salou
l’eforç i la feina que venen fent en moments difícils, molt difícils, de crisi econòmica i de
dificultat per mantenir els ingressos que, com a tot arreu, baixen. Però ara que tinc
l’oportunitat no només és aquest agraïment sinó per recordar que una vegada més es posa
de manifest, quan entrem en debats d’aprovació de les ordenances fiscals, que el que
realment planeja i el que hem de parlar també és que les administracions públiques locals
doncs estan patint les conseqüències que necessiten i que fa que necessitin que es treballi
de forma valenta per part dels governs superiors sobre el nou model de finançament. Les
administracions públiques locals necessitem un model de finançament per tal de no
incrementar més la pressió fiscal i només n’hi ha un, que aquí s’ha parlat i s’ha debatut i
s’han aprovat mocions al respecte, que és que l’administració pública local participi d’un
percentatge de l’IVA que es recapta en el seu municipi, aquesta és la millor fórmula perquè
això significa no incrementar la pressió fiscal ni sobre els ciutadans i ciutadanes ni tampoc
sobre les empreses que ja elles en si mateixes tenen les seves pròpies dificultats i, com no,
són les que incrementen la riquesa dels municipis, la riquesa del país i la riquesa de l’Estat.
Per tant, una vegada més vull fer aquesta reflexió i vull agrair a tots els grups les seves
aportacions que han fet durant el procés d’aquestes ordenances fiscals. Moltes gràcies.
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402.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES BASES REGULADORES PER
L'AJORNAMENT DE TAXES D'OBERTURA DE LOCALS COMERCIALS ANY 2013 (IV)

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- L’aprovació de les bases reguladores de l’ajut per fer front a les taxes d’obertura
de locals comercials de l’any 2013, que queden redactades com es transcriu a continuació,
consistent en el següent:
Ajornament excepcional
El termini haurà de coincidir amb l’inici de l’activitat i/o amb el meritament de la taxa, ja sigui
en el procés d’inspecció fiscal o de liquidació.
1. Si la notificació del meritament de la taxa d’inici d’activitat es produeix:
•
•

abans del 15 de març de 2013, la data límit de pagament és fins el 30 d´abril de
2013.
entre el 16 de març i el 17 de juny de 2013, la data límit de pagament és fins el
31 de juliol de 2013.

BASES REGULADORES AJORNAMENT
COMERCIALS PER A L’ANY 2013 (IV).

TAXES

D’OBERTURA

DE

LOCALS

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La finalitat d’aquest ajut és pal·liar les dificultats de pagaments de les taxes d’obertura dels
locals comercials davant d’una situació de crisis mundial i nacional que des de fa cinc anys
agita l’economia en el sector comercial i activitats turístiques en el municipi.
Malgrat la situació de crisis econòmica que pateix el sector, s’han aconseguit bones
expectatives durant l’any 2012, envers la obertura i canvis de titulars dels establiments
fitxats com objectius en el Pressupost 2012, gràcies en part, a l’acolliment dels empresaris
de l’ajornament del pagament de les taxes d’obertura de locals comercials.
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A fi i efectes de facilitar la iniciativa d’emprendre nous negocis al municipi, es pretén regular
l’any 2013, fer repetitu les bases per tal d’ajudar als empresaris a iniciar activitats al
municipi mitjançant l’ajornament del pagament de les mateixes.
Els principals problemes que es troba una activitat comercial i/o turística en el moment
d’iniciar la seva activitat són:
1.

Falta de financiació. L’actitud de la banca envers en concedir crèdits i la liquiditat de
les empreses de nova creació i obertura, fa que en el moment d’iniciar una activitat no es
disposi del finançament suficient per fer front a les taxes.

2. Desconfiança. La situació actual de crisis comporta una desconfiança en el moment
d’iniciar noves empreses i activitats.
3. Una administració amb pocs ajuts i promocions. Ja sigui l’ administració Central i
Autonòmica en la que recau el major pes en polítiques de promoció i ajuts a la creació de
noves empreses. Per la part petita que recau en els Ajuntaments, cal incentivar la
promoció de noves activitats econòmiques.
4. Menys burocràcia. L’Ajuntament de Salou està implantant el règim de comunicació i de
les llicències d’obertures en els establiments comercials que ha de reduir el temps en el
seu tràmit en base a la nova directiva comunitària i segons la legislació estatal i de les
CCAA, a l’efecte de fomentar i minimitzar el tràmit.
Des dels Serveis Econòmics Municipals, conscients d’ aquestes dificultats inicials que pot
trobar-se un empresari en el moment d’iniciar la seva activitat, es vol aplicar una mesura
fiscal que comporti que fer efectiu el pagament de la taxa d’obertura d’activitats, no suposi
cap impediment per iniciar el projecte empresarial.
Es tracta d’una mesura fiscal que té clarament un objectiu de promoció i ajut per l’inici d’una
activitat comercial i turística a Salou, a l’efecte de consolidar el teixit comercial i turístic
afectat per la crisis que, en molt dels casos, ha comportat el tancament de l’activitat i la
merma de l’activitat econòmica municipal.
És una mesura de comprensió de la situació econòmica dels empresaris que en plena crisis,
prolongada durant el 2012, volen iniciar una activitat. Té la finalitat de pal·liar els efectes de
la gestió i recaptació de la taxa d’obertura pel 2013. És a dir, si un empresari ha de fer front
a la taxa municipal d’obertura, en una situació de manca de liquidés en l’inici i posa en
marxa del projecte d’empresa, no hagi de buscar finançament extern (crèdits bancaris) i pels
propis recursos generats durant els primers mesos de l’exercici de l’activitat (recursos
propis), pugui fer front a les despeses fiscals de la taxa d’obertura municipal.
SEGONA.- DESTINACIÓ DE L’AJUT
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L’ajut es destina a empresaris que iniciïn una activitat empresarial, comercial o turística
subjecte al pagament de la taxa d’obertura de l’activitat, corresponent a l’any 2013 sota la
motivació de les presents bases.
TERCERA.- TAXES OBJECTES DE L’AJORNAMENT
La taxa objecte d’aquest ajornament serà la regulada en la Ordenança Fiscal núm. 11 per la
tramitació de l’obertura d’activitats i instal·lacions, que es meritin durant l’any 2013 segons el
que disposa l’apartat vuitè d’aquestes bases.
QUARTA.- FINALITAT DE L’AJUT
La finalitat d’aquest ajut es potenciar i promoure l’obertura de noves activitats comercials,
mitjançant:
1. Ajornament de la taxa de les activitats noves iniciades durant la temporada 2013 i la
seva vocació de continuïtat i consolidació, a l’efecte que pugui fer front de la mateixa
amb recursos propis derivats de l’explotació i no d’altres recursos, com per exemple
finançament extern.
2. Aquest ajornament comportarà la no necessària presentació d’aval, ni comportarà el
meritament d’interessos.

CINQUENA.- REQUISITS PER PODER SER BENEFICIARI DE L’AJUT
1. La persona sol·licitant ha de reunir la condició d’empresari (persona física o jurídica),
segons la legislació mercantil i fiscal vigent.
2. La persona sol·licitant ha d’iniciar una activitat econòmica comercial al municipi de Salou.
Es considera activitat econòmica i comercial aquella activitat subjecta a llicència o
comunicació regulat a l’ordenança fiscal núm. 11 de 2013. És a dir, comerç, serveis,
hostaleria, hotels, etc.
3. L’objecte de l’ajut o ajornament, podrà aplicar-se a una o vàries activitats iniciades per
l’empresari.
4. Per l’aplicació d’aquest ajut, l’empresari pot ser titular d’altres activitats ja iniciades,
sense perjudici d’iniciar-ne una de nova al seu nom que serà l’objecte de l’ajut.
5. El termini màxim per l’ajornament de la taxa d’obertura serà el que es determina a
l’apartat vuitè d’aquestes bases reguladores. Si transcorregut aquest termini màxim el
sol·licitant no ha procedit al pagament de les taxes, automàticament el dia següent hàbil
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del termini màxim establert, s’aixecarà la suspensió del cobrament i s’iniciarà el
procediment de cobrament per via executiva.
6. És irrellevant pels efectes d’ aquest ajut tenir altres manifestacions de riquesa diferents a
l’inici de l’activitat objecte del present ajut, ja sigui en propietat o per qualsevol altre
manera regulada en dret. Es tracta de promoure i incentivar la implantació de noves
empreses i activitats al municipi de Salou.
7. Iniciar l’activitat per via de sol·licitud de l’interessat, és a dir a instància de part. Les
activitats iniciades i detectades per via d’inspecció (d’ofici) no seran objecte del present
ajut.
SISENA.- OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI DE L’AJUT
L’empresari beneficiari haurà d’iniciar una activitat empresarial comercial o turística subjecte
al pagament de la taxa d’obertura de l’activitat fins el 17 de juny de 2013, i sota la motivació
de les presents bases.
L’empresari beneficiari haurà d’ingressar l’import de la taxa ajornada com a data límit el dia
30 d’abril, en cas que l’activitat s’iniciï abans del 15 de març de 2013 i com a data límit el 31
de juliol de 2013 en cas que l’activitat s’iniciï abans del 17 de juny de 2013. En cas contrari,
no serà d’aplicació l’ajut. Una vegada transcorregut el periòde ajornat i no satisfet el deute
quedarà automàticament aixecada la suspensió o ajornament de cobrament i es procedirà a
la continuació de l’expedient de cobrament de la taxa pel termini del règim ordinari establert
per la legislació vigent.
SETENA.- DOCUMENTACIÓ QUE JUSTIFIQUI ELS REQUISITS D’ACCÉS
DOCUMENTACIÓ QUE LI FACILITA L’AJUNTAMENT
1. Instància de l’Ajuntament degudament complementada i signada, on quedi reflectit
aquest ajornament especial o ajut.
2. Aquesta sol·licitud, també es podrà formalitzar en el moment de realitzar la inspecció
fiscal del local comercial, ja sigui en el document normalitzat o en la pròpia acta
d’inspecció.
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA LA PERSONA SOL.LICITANT
Per poder demostrar aquesta situació haurà d’aportar la següent documentació:
1. Fotocòpia del DNI/NIF.
2. En cas de societat, fotocòpia de l’escriptura social degudament registrada al Registre
Mercantil.
3. Acta d’inspecció fiscal o liquidació de la taxa objecte de l’ajornament.
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VUITENA- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS i/O APLICACIÓ EN LA
LIQUIDACIÓ MERITADA EN EL PROCEDIMENT D´INSPECCIÓ FISCAL
EXCEPCIONAL
El termini haurà de coincidir amb l’inici de l’activitat i/o amb el meritament de la taxa, ja sigui
en el procés d’inspecció fiscal o de liquidació.
2. Si la notificació del meritament de la taxa d’inici d’activitat es produeix:
•
•

abans del 15 de març de 2013, la data límit de pagament és fins el 30 d´abril
de 2013.
entre el 16 de març i el 17 de juny de 2013, la data límit de pagament és fins
el 31 de juliol de 2013.

Per tant, no seran d’aplicació els següents venciments, respecte les liquidacions
meritades i notificades per la taxa d’obertura d’activitats:
Data de notificació de la liquidació durant l’any 2013
De l’1 al 15 d’abril
Del 16 d’abril al 30 d’abril
De l’1 de maig al 15 de maig
Del 16 de maig al 31 de maig
De l’1 de juny al 15 de juny

Data límit de pagament
21 de maig de 2013
5 de juny de 2013
20 de juny de 2013
5 de juliol de 2013
22 de juliol de 2013

GENERAL
3. Si s'inicia l'activitat després del 17 de juny, i per tant, la notificació de la liquidació de
la taxa es produeix amb posterioritat al 17 de juny, les dates límits de pagament per
ingressar-la seran les següents:
Data de notificació de la lilquidació durant l’any 2013
Del 15 al 30 de juny
De l’1 de juliol al 15 de juliol
Del 16 de juliol al 31 de juliol
De l’1 d’agost al 15 d’agost

Data límit de pagament
6 d’agost de 2013
20 d’agost de 2013
5 de setembre de 2013
20 de setembre de 2013

La presentació de sol·licituds es realitzarà en el mateix moment de presentar la comunicació
de l’inici de l’activitat o en el moment de formalitzar i ésser notificada l’acta d´inspecció fiscalliquidació de la taxa de l’activitat i en tot cas com a màxim a 17 de juny de 2013.
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NOVENA.- TRAMITACIÓ
Les instàncies, segons el model de l’annex I d’aquesta convocatòria, les presentaran a
l’OAC de l’Ajuntament de Salou, degudament signades per la persona sol·licitant.
L’Ajuntament es reserva el dret de verificar la documentació necessària per acreditar el
compliment dels requisits específics d’aquesta convocatòria.
Si en la presentació de la sol·licitud s’observa alguna deficiència o hi manca algun dels
documents necessaris, l’Ajuntament ho notificarà directament a l’interessat/da per tal que en
el termini de 10 dies pugui esmenar l’error. Si en aquest termini no es produeix l’esmena i/o
no s’aporta la documentació sol·licitada, s’entendrà que es desisteix de la petició i aquesta
s’arxivarà sense més tràmits.
DESENA.- CONCESSIÓ DE L’AJUT
Serà la Regidoria d’Hisenda, qui revisarà i estudiarà les sol·licituds presentades, essent
aprovades per la mateixa.
Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran directament als/les sol·licitants dels
ajuts.

ONZENA.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR
Annex I: Model normalitzat d’instància de sol·licitud especial d’ajornament de les taxes
d’obertura de les activitats i locals comercials 2013 (IV).
DOTZENA.- LLEI ORGÀNICA 15/99, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels/les peticionaris/es d’aquests
ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquest programa.
Els/les interessats/es podran sol·licitar a l’administració l’exercici dels seus drets d’accés,
notificació, cancel·lació i oposició.

403.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PLA DE SANEJAMENT ECONÒMIC I FINANCER
2013-2016
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Gestió Econòmica, el Ple de
l’Ajuntament ACORDA, per 12 vots a favor (7 de CIU, 4 del PP i 1 de UTPS), 6 vots en
contra (5 del PSC i 1 de UTPS) i 3 abstencions (2 de UMdC i 1 de RDS), el següent:

PRIMER- L’aprovació del pla de sanajement econòmic i financer 2013/2014, el qual
redactat com es transcriu a continuació:

queda

“Introducció
Donada la situació econòmica de l’Ajuntament de Salou i la necessitat de elaborar un Pla
d’ajust amb vigència pels propers anys 2013, 2014, 2015 i 2016, es procedirà a continuació
a perfilar un pla que permeti a l’Ajuntament i al seu organisme autònom del Patronat
municipal de Turisme recuperar inicialment l’equilibri econòmic pressupostari trencat en la
liquidació de l’exercici 2011, així com mantenir-ho en el proper període quadriennal, en
compliment de la normativa vigent.
Aquest Pla de viabilitat econòmica ha de fer possible el compliment dels següents objectius:
1. Resultat pressupostari positiu cada un dels anys en que s’aplica el Pla de
sanejament.
2. Romanent de tresoreria per a despeses general positiu o zero.
3. Estalvi net positiu.
4. Límit d’endeutament, d’acord amb el límit establert per la normativa legal.
5. Estabilitat pressupostària, d’acord amb els criteris que estableix la Llei D’Estabilitat
Pressupostària i la seva normativa de desenvolupament.

El Pla es convertirà en el full de ruta dels propers anys i determinarà el Pressupost Municipal
de l’any 2013). Pel que fa als exercicis posteriors 2014, 2015 i 2016, es procedirà a una
projecció d’acord al pressupost de l’any 2013 i a les hipòtesis de treball realitzades, que
indica el camí a seguir per l’assoliment dels objectius previstos.
Tanmateix, el Pla de Sanejament comporta l’adopció de mesures i polítiques d’actuació en
diferents àmbits:
• Mesures de gestió.
• Mesures tributàries.
• Mesures financers.
• Mesures pressupostàries.
Durant tot el període de vigència del pla d’ajust es procedirà a una avaluació del mateix cada
de sis mesos. A partir d’aquestes avaluacions i d’acord amb els objectius del Pla, es
procedirà a la confecció de Pressuposts, Ordenances Fiscals, Plans d’Inversió i qualsevol
altra decisió amb contingut econòmic que afecti l’execució d’aquest Pla.
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PRIMER.-Antecedents: Evolució econòmica dels darrers anys i Estat actual de les finances
municipals.
SEGON.- Hipòtesis de treball i Mesures de Gestió.
TERCER .- Pla quadriennal d’Ingressos i despeses del període 2013-2016.
QUART. -Seguiment del Pla i mecanisme de modificació.

PRIMER.- Antecedents: evolució econòmica dels darrers anys i estat actual de les
finances municipals.

Ingressos corrents
Despeses corrents

2.007
34.850.207
31.686.646

2.008
36.857.316
34.905.359

2.009
39.819.031
37.349.372

2.010
38.535.746
37.151.274

2.011
39.156.711
38.158.106

ESTALVI BRUT

4.588.767

3.541.715

3.519.274

4.029.519

3.255.947

Amortitzacions deute

3.700.000

2.793.501

2.859.124

3.639.529

3.387.559

ESTALVI NET CORRENT AJUSTAT

888.767

748.215

660.150

389.990

-131.612

FONS LÍQUIDS TRESORERIA

10.797.840

11.831.771

7.175.550

8.023.528

8.395.881

ENDEUTAMENT

24.187.106

25.133.890

25.574.766

29.542.492

26.537.888

69,40%

68,19%

55,84%

76,66%

67,77%

3.028.835

4.229.108

2.668.193

1.142.414

-636.483

ENDEUTAMENT/INGR. ORDINARIS
ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

El quadre anterior resum les magnituds financeres i pressupostàries més destacables de l’evolució econòmica
de l’Ajuntament de Salou als darrers anys.
 Reducció dels ingressos corrents a partir de l’any 2009, per efecte de la caiguda dels ingressos lligats
al cicle del mercat immobiliari, i la disminució de les transferències d’altres administracions públiques.
 Creixement continuat de la despesa corrent al llarg d’aquests anys.

 Disminució de l’estalvi brut (diferència entre ingressos corrents i despeses corrents) com a
conseqüència del creixement de la despesa corrent a la vegada que es redueixen els ingressos
corrents. L’estalvi brut ha de ser prou gran per poder fer front a les amortitzacions del deute pendent (la
despesa per l’amortització del deute no forma part de la despesa corrent).
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 Reducció constant de l’estalvi net ajustat (estalvi que resta una vegada s’ha pagat l’amortització del
deute) al llarg dels anys, fins ser negatiu a l’any 2011. Un estalvi net negatiu significa que les ingressos
corrents són insuficients per finançar les despeses corrents de l’ajuntament i el pagament de les
amortitzacions del deute pendent.
 Reducció del romanent de tresoreria per a despeses generals, fins que esdevé negatiu al 2011.

SEGON..- Hipòtesis de treball i Mesures de Gestió.

Aquest Pla de sanejament es realitza en un entorn econòmic general de recessió
econòmica, d’evolució incerta i complexa, que com no podria ser d’altra manera, ha afectat
també a les finances de l’Ajuntament de Salou. Per una part, com s’ha vist, s’ha produït una
reducció en la recaptació d’ingressos per part de l’Ajuntament (en especial, en allò que fa a
les aportacions per part d’altres administracions públiques). Les condicions actuals de
l’economia espanyola obliguen a ser prudents a l’hora de realitzar les previsions d’evolució
dels ingressos.

2.1 MARC ECONÒMIC DE L’ECONOMIA ESPANYOLA.
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2.2 HIPÒTESIS DE TREBALL EN LA REALITZACIÓ DE LES PREVSIONS DEL PLA DE
SANJEJAMENT ECONÒMIC I FINANCER.

PREVISIONS D’INGRESSOS.

 L’estimació dels ingressos per l’any 2013 es realitza a partir de la proposta
d’ordenances fiscals per aquest any:
o Congelació del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles, Impost
sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Transmissions de Terrenys de
Naturalesa Urbana i Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
o Increment de 3% del tipus de gravamen de l’Impost sobre Vehicles i de les
taxes administratives.
o Increment del 15% en la taxa de l’escola música, ensenyament per adults i
transport escolar, per compensar una part de la reducció de la subvenció
autonòmica a aquests serveis.
o D’acord amb l’article 11.6 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, que remet a
les normes de la Comunitat Europea pel càlcul del dèficit estructural, els
ingressos tributaris es preveuen segons la seva recaptació líquida d’exercicis
corrents i tancats, i no segons l’estimació de drets liquidats. Això ha significat
una minoració en l’estimació de la majoria d’ingressos respecte a la
metodologia emprada fins ara.
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 Dels anys 2014 a 2016 es preveu un increment lineal dels ingressos en un 2% cada
any. Això significa un compromís increment dels tipus de gravamen d’impostos i
taxes en un 2% anual.
o A l’any 2014 l’increment extraordinari del tipus de gravamen de l’I.B.I. en un
10% vigent als anys 2012 i 2013 deixa d’aplicar-se.
o Atès l’entorn econòmic, la previsió dels ingressos afectes a l’activitat
immobiliària (ICIO, Llicència Urbanística) és molt prudent.
 En el capítol 4, transferències corrents, s’han tingut en compte els següents criteris:
o

o

Les subvencions estan estimades d’acord amb la informació disponible en la
redacció d’aquest Pla i tenen en compte les reduccions que han tingut lloc en
diferents serveis (llars d’infants, escola de música,...). Pels propers anys es
preveu tan sols un creixement lineal.
La participació en tributs de l’estat per l’any 2013 preveu l’ampliació del
termini de 60 a 120 mensuals per la devolució de les liquidacions negatives
d’anys anteriors. En els anys següents no es preveu cap creixement
extraordinari en aquesta partida.

 No es contempla la realització de nous ingressos, com una possible taxa turísitica o
una variació en els ingressos provinents del CRT. Tampoc es preveu cap revisió
cadastral.

PREVISIONS DE DESPESES.

 Despeses de personal.
o
o
o

Congelació de plantilla i de les retribucions en 2013, amb increment de l’1% anual
en 2014, 2015 i 2016 ,
Pel que fa a les hores extres, disminueix en un 5% el seu import, a causa de la
implantació de la jornada de 37,5 hores setmanals.
Reducció, com a mínim, d’un 5% en les retribucions dels òrgans polítics.

 Despeses en béns corrents i serveis:
o

Amb caràcter general, les despeses de caràcter discrecional com les despeses
diverses de les diferents regidories, la publicitat i propaganda, o el material
d’oficina es redueixen en un 10% a l’any 2013 i resten congelades a l’any 2014.
Per la resta d’anys es preveu un increment del 2% a 2015 i 2016.
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Excepcionalment les despeses de cultura, teatre auditori i festes es redueixen en
un 2% addicional a l’any 2014.
Les despeses en subministrament elèctric s’incrementen en 5’05% respecte al
pressupost inicial del 2012, amb un creixement anual del 2% la resta d’anys.
Les despeses en conservació i manteniment d’edificis i enllumenat, s’estimen
d’acord amb la reducció que preveu la licitació que s’està tramitant. En aquest
contracte es preveu una quantitat inferior en despesa extraordinària (fora de les
prestacions del contracte de la concessió) que caldrà gestionar acuradament.
Es redueix l’import en conservació i manteniment de jardineria de caràcter
extraordinari un 30% respecte al 2012.
Es redueix al 2013 la despesa en conservació i manteniment de senyalització en
un 16% respecte al 2012.
El cost de la concessió de sanejament s’estima d’acord al preu de la nova
adjudicació (reducció aproximada d’un 25%).
El cost del cànon de la concessió de les llars d’infants es redueix en 18.000 €,
d’acord amb la proposta d’un dels concessionaris, atesa la reducció d’una línia
per la disminució de la matrícula d’alumnes.
Reducció en 50.000 € de la despesa de neteja de platges, sense minva de la
qualitat del servei, d’acord amb l’informe del departament de medi ambient de
l’ajuntament.
Reducció en 50.000 € de la despesa en recollida d’escombraries i neteja
viària, sense minva de la qualitat del servei, d’acord amb l’informe del
departament de medi ambient de l’ajuntament.
Reducció en un 10% del cost de neteja dels edificis municipals, d’acord amb la
nova licitació que s’ha fer, amb una optimització dels serveis i freqüències que es
presten.
Reducció en 35.000 € del cost del transport escolar, per la supressió d’una de
les línies existents.
Creació d’un fons de contingència per a despeses urgents imprevistes amb una
dotació anual de 500.000 €.
El Patronat de Turisme pagarà del seu pressupost el 30% del Ral·li RACC. Es
preveu la continuïtat d’aquest al llarg del període.
Les despeses de caràcter fix (concessions, subministraments,...) preveuen un
increment anual del 2%.
Les despeses de gas, electricitat i combustibles de vehicles es realitzen amb una
estimació d’un volum semblant al de 2012 i amb un increment de preu segons la
inflació prevista per aquest tipus de despesa. Com succeeix en moltes altres
partides, aquesta estimació de volum de consum es fa com a previsió prudent en
el ben entès que s’espera aconseguir un estalvi afegit que ajudi a garantir
l’equilibri econòmic.
Es contempla un canvi important respecte als anys anterior, en els que s’han
anant fent ampliacions dels serveis adjudicats als concessionaris. Durant el
període de vigència del pla no es considera cap ampliació de concessions
El compliment d’aquestes previsions requereix d’un canvi de tendència i un esforç
especial de control i optimització dels recursos disponibles.
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En moltes regidories la partida de despeses diverses és la que recull les seves
activitats, de manera que l’esforç de contenció proposat , juntament amb
l’increment dels tipus d’IVA, suposa aproximadament una pèrdua de poder
adquisitiu en quatre anys, amb la conseqüent disminució de capacitat de despesa
del 18% en la partida de 2016 respecte a la de 2012.

 Transferències corrents.
o

Reducció en un 10% de la despesa en les subvencions que atorga l’Ajuntament a
l’any 2013, i congelació als anys 2014 i 2015. Increment de l’1% a l’any 2016. De
manera excepcional, la reducció és del 25% en la subvenció pel pagament
d’hipoteques.

 Despeses financeres i passius financers.
o

o
o

Pel que fa al capítol d’Interessos i d’amortitzacions, es present un càlcul estimat
de les de les anualitats teòriques pels propers anys. Es preveu l’atorgament d’un
préstec FOMIT al 2012 per 2.730.000 €, encara pendent de resolució, a
amortitzar a 10 anys i a un tipus d’interès del 6% anual.
Pel càlcul de les anualitats teòriques s’estima un tipus d’interès del 6% anual.
No es preveu cap altra operació d’endeutament al llarg del període de durada
d’aquest Pla de sanejament.

2.3 ALTRES MESURES A ADOPTAR.
2.3.1 MESURES DE GESTIÓ.
 De gestió dels recursos humans.
o
o

o
o

o

o

No substitució de la reducció de jornada per maternitat.
No substitució del personal amb situació de baixa per incapacitat temporal o
per accident de treball, excepte en supòsits excepcionals i degudament
informats pel Cap del Servei.
La contractació de personal temporal tindrà un caràcter excepcional, justificat
en necessitats urgents i inajornables, amb justificació prèvia del Servei.
No es podran oferir més matrícules a l’Escola de Música, Enseyament per
adults i a Activitats Esportives de les que es puguin oferir amb el personal i
les jornades existents.
La contractació de nou personal requerirà de l’existència de consignació
pressupostària suficient per la nova despesa i per la despesa de personal
prevista per tot l’any.
Enllaçar mensualment la informació de gestió de la despesa en recursos
humans amb el programa de comptabilitat, per disposar d’informació
homogènia actualitzada.
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 De gestió de la contractació.
o

o

o
o

Treballar de manera coordinada les actuacions prèvies a les licitacions de les
noves concessions entre tots els departaments implicats, i establir de manera
precisa el cost d’aquestes i el seu impacte sobre el Pla de sanejament.
En cas de que fos inevitable la modificació de qualsevol contracte amb els
concessionaris o proveïdors, cal estudiar previament el seu impacte econòmic
sobre el Pla d’ajust i les mesures necessàries per la seva adopció.
Fomentar la contractació d'espectacles amb ingressos i despeses a càrrec de
l'artista.
Inspecció periòdica del concessionaris per assegurar el compliment dels
servies i freqüències que han estat adjudicades.

 De gestió del patrimoni municipal.
o
o

Millorar l’aprofitament del patrimoni municipal amb la realització de noves
concessions d'espais municipals.
Posar en valor les finques de propietat municipal amb la seva oferta per la
realització d’events puntuals.

 Altres mesures de gestió:
o
o
o
o

Ajustar les intensitats d’iluminació a la via pública i als edificis municipals.
Optimitzar la temperatura de les calefaccions i aires condicionats dels edificis
municipals.
Optimitzar la despesa en càmeres de vigilància dels espais municipals.
Control de la despesa extraordinària en conservació i manteniment no inclosa
al preu de la concessió per no sobrepassar la quantitat màxima prevista per
cada any.

2.3.2 MESURES TRIBUTÀRIES.
 Sobre la gestió tributària:
o

Centralització de les llicències de Via Pública en el departament de Gestió
tributària, amb autoliquidació prèvia a la concessió de la llicència.

 Sobre la inspecció:
o Potenciar el Servei d’inspecció fiscal amb assignació de recursos humans
qualificats per poder desenvolupar un Servei d’inspecció fiscal en conformitat
al Pla d’inspecció anual que s’aprovi com a objectiu.
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o Realitzar un Pla Integral d’inspecció municipal, on es comparteixi en una sola
base de dades totes les inspeccions e incidències efectuades per totes les
inspeccions municipals (activitats, sanitat, tècniques, policia, etc.).
o Inspecció orientada a que totes les edificacions estiguin connectades a la
xarxa de clavegueram.

2.3.3. MESURES FINANCERES.
 Aquest Pla no preveu cap operació d’endeutament al llarg de la seva vigència. Es
preveu alliberar una quantitat de recursos propis amb la signatura d’un préstec
FOMIT al 2012 i que seran els disponibles per finançar les inversions previstes
 Adaptar els calendaris fiscals a les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament, per
evitar incórrer en costos financers.
 Avaluar l’impacte sobre la tresoreria municipal de les decisions que poden tenir un
impacte importants sobre aquesta: convenis, expropiacions, indemnitzacions,
pagaments extraordinaris,...
 Estudiar de manera conjunta amb la Intervenció i la Tresoreria municipals la petició
de finançament per inversions a través de programes PAM, PUOSC, FOMIT, FEDER
i similars, per avaluar el seu impacte sobre l’endeutament, el Pla de sanejament i el
Pla d’inversions.

2.4.4 MESURES PRESSUPOSTÀRIES.
 Implantació de centres gestors per la gestió i descentralització de la despesa. La
implantació d’aquests nou procediment ha de permetre aconseguir els següents
objectius:
o

o

o

PLANIFICACIÓ: Cal que els gestors de la despesa planifiquin les actuacions dins
de les seves partides des de el primer dia. Igualment cal planificar i treballar les
noves licitacions i les variacions amb els contractes amb els concessionaris.
DISCIPLINA:
• en el compliment de la planificació de la despesa,
• en la utilització dels centres gestors i el programa de gestió d’expedients
de despesa (firmadoc).
• en no encomanar despesa quan no hi ha partida.
RIGOR:
• en no acceptar ni pagar factures sense consignació.
• en no permetre executar despesa fora del sistema de centres gestors.
• que els òrgans polítics s’assessorin sobre les disponibilitats
pressupostàries abans de decidir o ordenar una despesa.

TERCER. PLA QUADRIENNAL D’INGRESSOS I DESPESES.
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INGRESSOS
Eco.
11200
11300
11500
11600
13000
29000
30200
30900
30901
31200
31201
31202
31203
31300
31900
32100
32101
32200
32300
32500
32600
32700
32900
32901
32902
33100
33200
33300
33500
33501
33600
33800
33900
39100
39110
39120
39200
39210
39211
39300
39900
39902
39903
39904
39905
39906
42000
45000
45002
45030
45050
45060
45080
46100
46500
46700
47000
52000
55000
55100
55900
59900
59901

Descripció
Pressupost 2012
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICA
7.375,00
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA
16.700.000,00
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA
1.274.000,00
IMPOST INCREMENT DE VALOR TERRENYS NATURALESA URBANA 900.000,00
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
873.000,00
suma cap I
19.754.375,00
IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
250.000,00
suma cap II
250.000,00
TAXA RECOLLIDA DE RESIDUS
4.405.000,00
TAXA MERCAT MUNICIPAL
186.000,00
TAXA PRESTACIÓ SERVEIS CEMENTIRI MUNICIPAL
25.000,00
TAXA ENSENYAMENT ESCOLA DE MÚSICA
160.000,00
TAXA ENSENYAMENT FORMACIÓ D'ADULTS
8.000,00
TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS INFÀNCIA
10.000,00
TAXA PRESTACIÓ SERVEI TRANSPORT ESCOLAR
55.000,00
TAXA US INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
573.000,00
TAXA PRESTACIÓ DE SERVEIS JOVENTUT
30.000,00
TAXES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
75.000,00
TAXA CONNEXIÓ XARXA CLAVEGUERAM
20.000,00
TAXES LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ I CÈDULES URBANÍSTIQUES 40.000,00
TAXES PER OBERTURA D'ESTABLIMENTS
280.000,00
TAXES EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
24.000,00
TAXES PER RETIRADA I CUSTÒDIA DE VEHICLES
194.000,00
TAXES LLICÈNCIES AUTO TURISMES
18.000,00
TAXA REALITZACIÓ ACTIVITATS CULTURA I FESTES
35.000,00
TAXA REALITZACIÓ ACTIVITATS AUDITORI MUNICIPAL
25.000,00
TAXA REALITZACIÓ ACTIVITATS PALAU DE CONGRESSOS
10.000,00
TAXA ENTRADA I ESTACIONAMENT DE VEHICLES
440.000,00
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA COMPANYIES SUBMINISTRAMENTS 390.000,00
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA COMPANYIES TELECOMUNICACIONS 380.000,00
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES
357.000,00
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA DE CARÀCTER TEMPORAL I PUNTUAL 200.000,00
TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA MERCAT SETMANAL ENCANTS
280.000,00
TAXA OVP COMPENSACIÓ TELEFÒNICA D'ESPANYA SA
100.000,00
TAXA OCUPACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS PLATGES
286.000,00
MULTES I SANCIONS PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES
70.000,00
MULTES I SANCIONS PER INFRACCIONS D'ORDENANCES
74.000,00
MULTES I SANCIONS DE TRÀNSIT
450.000,00
RECÀRRECS SENSE REQUERIMENT
15.000,00
RECÀRRECS EXECUTIUS
15.000,00
RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT
120.000,00
INTERESSOS DE DEMORA
105.000,00
INGRESSOS DIVERSOS
25.000,00
INGRESSOS SINISTRES
430.000,00
INGRESSOS VARIS ACCIÓ SOCIAL
15.000,00
INGRESSOS MEDI AMBIENT
400.000,00
PROCEDIMENT RECAPTATORI
20.000,00
RETENCIÓ PUBLICACIÓ ANUNCIS
5.000,00
suma cap III
10.350.000,00
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT
4.800.000,00
PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
310.000,00
SUBVENCIONS CORRENTS ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
300.000,00
SUBVENCIONS CORRENTS EDUCACIÓ
480.000,00
SUBVENCIONS CORRENTS OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
SUBVENCIONS CORRENTS MEDI AMBIENT
330.000,00
ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS GENERALITAT
10.000,00
SUBVENCIONS CORRENTS DIPUTACIÓ
50.000,00
SUBVENCIONS CORRENTS CONSELL COMARCAL
40.000,00
TRANSFERÈNCIES CORRENTS CONSORCI RECREATIU I TURÍSTIC VILA-S
718.500,00
SUBVENCIONS CORRENTS EMPRESES PRIVADES
15.000,00
suma cap IV
7.053.500,00 €
DIPÒSITS INSTITUCIONS FINANCERES
130.000,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES PERIÒDIQUES
3.845.000,00
CONCESSIONS ADMINISTRATIVES NO PERIÒDIQUES
15.000,00
CONCESSIONS NÍNXOLS CEMENTIRI
35.000,00
ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
suma cap V
4.025.000,00 €

Pressupost 2013
7.000,00 €
18.292.006,00 €
1.315.000,00 €
900.000,00 €
900.000,00 €
21.414.006,00
100.000,00 €
100.000,00 €
4.422.000,00 €
160.800,00 €
22.612,50 €
136.325,00 €
8.040,00 €
13.065,00 €
49.747,50 €
603.000,00 €
20.100,00 €
30.150,00 €
10.050,00 €
15.075,00 €
221.100,00 €
24.120,00 €
130.650,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
447.225,00 €
420.000,00 €
- €
371.850,00 €
80.000,00 €
236.175,00 €
100.000,00 €
300.000,00 €
25.000,00 €
70.000,00 €
430.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
180.000,00 €
200.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
113.000,00 €
30.000,00 €
5.000,00 €
8.995.085,00 €
5.026.175,00 €
310.000,00 €
150.000,00 €
125.000,00 €
- €
285.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
- €
800.000,00 €
- €
6.706.175,00 €
200.000,00 €
1.250.000,00 €
- €
40.000,00 €
- €
- €
1.490.000,00 €

Pressupost 2014
7.070,00 €
17.300.911,86 €
1.328.150,00 €
909.000,00 €
909.000,00 €
20.454.131,86
110.000,00 €
110.000,00 €
4.466.220,00 €
162.408,00 €
22.838,63 €
137.688,25 €
8.120,40 €
13.195,65 €
50.742,45 €
609.030,00 €
20.301,00 €
30.451,50 €
10.150,50 €
15.225,75 €
223.311,00 €
24.361,20 €
131.956,50 €
10.100,00 €
5.050,00 €
5.050,00 €
5.050,00 €
451.697,25 €
424.200,00 €
- €
375.568,50 €
80.800,00 €
238.536,75 €
101.000,00 €
303.000,00 €
25.250,00 €
70.700,00 €
434.300,00 €
15.150,00 €
15.150,00 €
181.800,00 €
202.000,00 €
25.250,00 €
20.200,00 €
20.200,00 €
114.130,00 €
30.300,00 €
5.050,00 €
9.085.533,33 €
5.076.436,75 €
310.000,00 €
150.000,00 €
125.000,00 €
- €
285.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
- €
900.000,00 €
- €
6.856.436,75 €
150.000,00 €
1.281.250,00 €
- €
40.000,00 €
- €
- €
1.471.250,00 €

Pressupost 2015
7.140,70 €
17.646.930,09 €
1.341.431,50 €
918.090,00 €
918.090,00 €
20.831.682,29
112.200,00 €
112.200,00 €
4.510.882,20 €
162.408,00 €
22.838,63 €
125.000,00 €
8.120,40 €
13.195,65 €
51.757,30 €
624.255,75 €
20.301,00 €
31.212,79 €
10.150,50 €
15.378,01 €
228.893,78 €
24.970,23 €
135.255,41 €
10.100,00 €
5.050,00 €
5.050,00 €
5.050,00 €
462.989,68 €
434.805,00 €

Pressupost 2016
7.212,11 €
17.999.868,70 €
1.354.845,82 €
927.270,90 €
927.270,90 €
21.216.468,42
114.444,00 €
114.444,00 €
4.623.654,26 €
162.408,00 €
22.838,63 €
125.000,00 €
8.120,40 €
13.195,65 €
52.792,44 €
639.862,14 €
20.301,00 €
31.993,11 €
10.150,50 €
15.531,79 €
234.616,12 €
25.594,49 €
138.636,80 €
10.100,00 €
5.050,00 €
5.050,00 €
5.050,00 €
474.564,42 €
445.675,13 €

375.568,50 €
80.800,00 €
244.500,17 €
101.000,00 €
310.575,00 €
25.881,25 €
72.467,50 €
445.157,50 €
15.150,00 €
15.150,00 €
181.800,00 €
202.000,00 €
25.881,25 €
20.705,00 €
20.705,00 €
114.130,00 €
30.300,00 €
5.050,00 €
9.194.485,49 €
5.127.201,12 €
310.000,00 €
150.000,00 €
125.000,00 €
- €
285.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
- €
1.000.000,00 €
- €
7.007.201,12 €
150.000,00 €
1.313.281,25 €

375.568,50 €
80.800,00 €
250.612,67 €
101.000,00 €
318.339,38 €
26.528,28 €
74.279,19 €
456.286,44 €
15.150,00 €
15.150,00 €
181.800,00 €
202.000,00 €
26.528,28 €
21.222,63 €
21.222,63 €
114.130,00 €
30.300,00 €
5.050,00 €
9.386.152,85 €
5.255.381,15 €
317.750,00 €
150.000,00 €
125.000,00 €
- €
285.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
- €
1.100.000,00 €
- €
7.243.131,15 €
150.000,00 €
1.346.113,28 €

40.000,00 €

40.000,00 €

1.503.281,25 €

1.536.113,28 €

suma cap I
suma cap II
suma cap III
suma cap IV
suma cap V

Pressupost 2012
19.754.375,00 €
250.000,00 €
10.350.000,00 €
7.053.500,00 €
4.025.000,00 €

Pressupost 2013
21.414.006,00 €
100.000,00 €
8.995.085,00 €
6.706.175,00 €
1.490.000,00 €

Pressupost 2014
20.454.131,86 €
110.000,00 €
9.085.533,33 €
6.856.436,75 €
1.471.250,00 €

Pressupost 2015
20.831.682,29 €
112.200,00 €
9.194.485,49 €
7.007.201,12 €
1.503.281,25 €

Pressupost 2016
21.216.468,42 €
114.444,00 €
9.386.152,85 €
7.243.131,15 €
1.536.113,28 €

total ingressos ordinaris

41.432.875,00 €

38.705.266,00 €

37.977.351,93 €

38.648.850,15 €

39.496.309,69 €

-
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DESPESES.
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RESUM.

QUART.- SEGUIMENT DEL PLA I MECANISME DE MODIFICACIÓ.

L’aprovació del present Pla de Sanejament Econòmic i Financer correspon al Ple de
l’Ajuntament.
D’acord amb la normativa d’aplicació, correspon a la Intervenció Municipal la fiscalització de
la seva implantació, del seu seguiment i del seu control.
Una vegada s’hagi aprovat, per la seva execució serà necessària la participació de tots els
agents que formen part de l’Ajuntament i de les seves entitats. Per això, es crea una
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Comissió de Seguiment i Control. Aquesta Comissió es reunirà semestralment i realitzarà
les següents funcions:
• Avaluar el grau de compliment dels objectius que fixa el Pla, i si s’escau, proposar
mesures correctores.
• Avaluar els indicadors de gestió i de control, i si s’escau, redefinir-los o proposar la
implantació de nous indicadors.
• Proposar cada any l’actualització del Pla, d’acord amb els informes i els estudis
corresponents.
El seguiment del Pla es realitzarà mitjançant un conjunt d’indicadors que permetin mesurar
el grau de compliment dels objectius generals del Pla, així com dels objectius operatius. La
seva avaluació es realitzarà cada sis mesos. També, al llarg de l’any es realitzarà el control
d’aquests indicadors per preveure possibles desviacions.
Si l’avaluació posa de manifest que s’han produït desajustaments significatius en el
compliment dels objectius del Pla, la Comissió proposarà les mesures correctores
necessàries, i que seran aprovades al Ple Municipal.

Indicadors de gestió:
1.- Coeficient d’endeutament.
Capital viu de les operacions de crèdit a llarg i curt termini
--------------------------------------------------------------------------------------------Ingressos corrents del darrer exercici liquidat
2.- Coeficient d’endeutament a curt termini.
Capital viu de les operacions de crèdit a curt termini
--------------------------------------------------------------------------------------------Ingressos corrents del darrer exercici liquidat
3.- Estalvi brut.
(Ingressos capítols 1,2,3,4 i 5)- (Despeses capítols 1,2 i 4).
4.- Estalvi net.
(Ingressos capítols 1,2,3,4 i 5)- (Despeses capítols 1,2 i 4)-anualitat teòrica.
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5.- Plantilla de personal.
Nombre d’efectius de cada plantilla (Funcionaris de carrera, funcionaris interins, laborals
fixes, laborals discontinus, eventuals).
6.- Creació i amortització de places.
En valor absolut. El nombre de places creades no podrà ser superior en cap cas al nombre
de places amortitzades. Tampoc podrà ser superior la valoració econòmica de les places
transformades al valor que tenien anterior.
7. Indicadors de seguiment de despesa per article del capítol 2.
Obligacions reconegudes en el trimestre t.
--------------------------------------------------------------------------------------------Consignació pressupostària anual
Aquest indicador es calcularà trimestralment, i per cada un dels article següents del capítol 2
de despeses:
- 20. Arrendaments
- 21. Reparacions, manteniment i conservació.
- 22. Material, subministrament i altres.
- 23. Indemnitzacions per raó de servei.
8. Indicadors de seguiment de despesa per article del capítol 4.
Obligacions reconegudes en el trimestre t.
--------------------------------------------------------------------------------------------Consignació pressupostària anual
Aquest indicador es calcularà trimestralment, i per cada un dels article següents del capítol 4
de despeses:
- 46. A Entitats Locals.
- 48. A famílies i institucions sense ànim de lucre..

Indicadors financers i patrimonials:
1. Liquidesa immediata:
Fons líquids
--------------------------------------------------------------------------------------------Obligacions pendents de pagament
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2. Solvència a curt termini.
Fons líquids + Drets pendents de cobrament
--------------------------------------------------------------------------------------------Obligacions pendents de pagament

3. Endeutament per habitant.
Passiu financer exigible
--------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’habitants

Indicadors pressupostaris del pressupost corrent:
1. Execució del pressupost de despeses.
Obligacions reconegudes netes
--------------------------------------------------------------------------------------------Crèdits definitius
2. Realització de pagaments
Pagaments líquids
--------------------------------------------------------------------------------------------Obligacions reconegudes netes
3. Despesa per habitant
Obligacions reconegudes netes
--------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’habitants

4. Inversió per habitant
Obligacions reconegudes netes Cap. 6 i 7
--------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’habitants
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5. Esforç inversor.
Obligacions reconegudes netes Cap. 6 i 7
--------------------------------------------------------------------------------------------Obligacions reconegudes netes.
6. Període mig de pagament.
Obligacions pendents de pagament.
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 365
Obligacions reconegudes netes.

7. Execució del pressupost d’ingressos.
Drets reconeguts nets
--------------------------------------------------------------------------------------------Previsions definitives
8. Realització de cobraments.
Recaptació neta
--------------------------------------------------------------------------------------------Drets reconeguts nets
9. Autonomia fiscal.
Drets reconeguts nets capítols 1 a 3 (excepte art. 38 i 39)
--------------------------------------------------------------------------------------------Drets reconeguts nets
10. Autonomia.
Drets reconeguts nets capítols 1 a 3, 5, 6, 8 i transferències rebudes
--------------------------------------------------------------------------------------------Drets reconeguts nets
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11. Període mig de cobrament.
Drets pendents de cobrament.
--------------------------------------------------------------------------------------------- x 365
Drets reconeguts nets.
12. Superàvit o dèficit per habitant.
Resultat pressupostari ajustat
--------------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’habitants
13. Contribució del pressupost al romanent de tresoreria.
Resultat pressupostari ajustat
--------------------------------------------------------------------------------------------Romanent de tresoreria per a despeses generals

Indicadors pressupostaris dels pressupostos tancats:

1. Realització de pagaments.
Pagaments
--------------------------------------------------------------------------------------------Saldo inicial obligacions (+/- modificacions i anul·lacions)

2 .Realització de cobraments.
Cobraments
--------------------------------------------------------------------------------------------Saldo inicial drets(+/- modificacions i anul·lacions)”

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció Sr. Barragán?
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Pren la paraula el Sr. Barragán:
-Sí. Bé, en compliment de la normativa vigent proposem l’aprovació d’aquest Pla d’ajust que
permetrà recupar inicialment l’equilibri econòmic i pressupostari trencat en la liquidació de
l’exercici 2011, així com mantenir-ho en el propi període quadriennal. Aquest equilibri s’ha
trencat al pressupost de l’any 2011 que s’ha liquidat amb un dèficit negatiu de 632.000 € que
cal eixugar i que ve donat per la forta caiguda d’ingressos, en especial, els lligats a la
construcció i a les aportacions d’altres administracions públiques. També perquè a les
despeses de l’any s’hi ha hagut d’imputar despeses per complir el decret de pagament als
proveïdors, sense necessitat de fer servir el prèstec de l’Estat que han utilitzat la majoria
d’ajuntaments. En aquest sentit voldria afegir i recordar l’esforç de l’any 2012 on també
s’han assumit el deute històric de 3.000.000 €, sense oblidar l’esforç que s’ha vingut fent els
anys 2010 i 2011.
Aquest Pla de viabilitat econòmica ha de fer possible el compliment dels següents objectius.
Aconseguir un resultat pressupostari positiu cada un dels anys en què s’aplica aquest Pla de
sanejament. Aconseguir un romanent de tresoreria per a despeses general positiu. Un
estalvi net, igualment, positiu. Un límit d’endeutament d’acord amb el límit establert per la
normativa legal. I, una estabilitat pressupostària, d’acord amb els criteris que estableix la
nova Llei d’Estabilitat Pressupostària i la seva normativa de desenvolupament. En definitiva,
un ajuntament viable econòmicament per prestar els serveis que corresponen amb plenes
garanties.
El Pla es convertirà, per tant, en el full de ruta dels propers anys i determinarà el pressupost
municipal dels anys 2013, pel que fa als exercicis de 2014, 2015 i 2016 es procedirà a una
projecció d’acord amb el pressupost d’aquest any i a les hipòtesis de treball realitzades que
indica el camí a seguir per l’assoliment dels objectius previstos. Comporta, per tant, l’adopció
de mesures polítiques i l’actuació, en diferents àmbits, prenent aquestes com a mesures de
gestió i mesures tributàries, financeres i pressupostàries. Aquest Pla no pretén el
sanejament de les finances amb fortes pujades d’impostos, com hagut de ser en d’altres
municipis. Per tant, les previsions d’ingressos estan basades en un increment anual dels
tributs al voltant del 2%, una congelació de l’IBI al 2013, una reducció de l’IBI del 8% al 2014
i posteriors, una estimació molt baixa d’ingressos en la construcció i un increment en la taxa
de serveis que han sofert reduccions en les subvencions d’altres administracions, és a dir,
un equilibri en el repartiment dels costos, com ja li contesto també Sr. Otal, en l’escola de
música, ensenyament d’adults i transport escolar.
Per un altre lloc, el Pla també busca reduir i optimitzar les despeses corrents amb una
congelació en la plantilla i els salaris de 2013, una reducció en les retribucions dels òrgans
polítics, una reducció en la despesa discrecional (sobretot despeses diverses i festes que les
regidories utilitzen en el seu pressupost al voltant del 10% al 2013 i congelació al 2014). Una
reducció en el tipus de licitació de noves concessions amb modificació del servei. Una
modificació en els contractes de neteja d’edificis, platges i recollida de brossa. Reducció en
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les subvencions a les entitats en un 10%. I cap endeutament al llarg de la vigència d’aquest
pla, llevat d’un préstec FOMIT previst a l’any 2012.
Per últim, i per acabar, voldria significar que totes aquestes mesures en l’optimització de la
despesa s’aconseguirà amb la implantació dels centres gestors que permetrà la seva
descentralització aconseguint una major planificació, disciplina i rigor per part de tots els
òrgans de gestió.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Barragán. Sr. Otal.

Pren la paraula el Sr. Otal:
-Gràcies. Bé, en aquest pla quadriennal que se’ns presenta a l’aprovació el nostre grup
s’abstindrà. Entenem que és una eina de gestió absolutament imprescindible, a més per
imperatiu legal i, a més a més, de la situació econòmica que queda materialitzada en uns
romanents líquids de tresoreria de l’any 2012 negatius, presumiblement hauria de ser útil,
molt útil pel govern i també per l’oposició per saber on som en cada moment, amb els nous
mecanismes de control que estableix, hauria de ser exigible en el compliment dels seus
objectius fins al final però també és cert que no estaria bé que jo acabés la meva intervenció
sense dir que noto certes incerteses en el document. Jo en la meva opinió crec que
bàsicament és un document tècnic, però té unes aportacions i unes correccions polítiques
molt importants que en certa manera desvirtuen alguns capítols. Per exemple, en el càlcul
d’ingressos, bé ja ho van dir, que havien pretès millorar el que havien dit o suggerit els
tècnics, estan subjectes a alguna incertesa, al capítol d’ingressos. A veure, al Capítol IV de
l’aportació a altres associacions i entitats hi ha unes retallades importants, això és una
decisió política, entorn al 10%, crec recordar que ha dit. I jo potser el que més em dóna a
pensar és el poc ambiciós que s’és en el pla d’inversions, sí ja sé que estem en un moment
molt difícil que hi ha gravíssims problemes de finançament però és veritat que aquest pla no
deixa de ser, per més que tenim l’exigència de complir els seus objectius fins al final suposo
que serà revisable periòdicament i, a més a més, els membres de l’oposició tindrem a l’abast
tota la informació per decidir. Per tant, entenc que el pla d’inversions en els llocs estratègics
de Salou, anunciar inversions jo crec recordar de 2,7 milions per un programa de quatre
anys entenc que potser fora la part que hauria de quedar més oberta a l’ampliació d’aquest
programa d’inversions. En definitiva, jo crec que és una eina útil, hauria de ser rigurosa,
hauria de ser flexible per aplicar-la i hauria de ser exigible en els seus objectius. En tot cas,
el considerem com una eina de gestió per l’equip de govern però també he de dir que ojalá
es compleixi i aconsegueixi els objectius que té. Per tant, el nostre vot serà l’abstenció.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Otal.
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Sr. Barragán:
-Sí perdó, només per aclarir-li i contestar al Sr. Otal. Efectivament aquest pla és revisable,
cada sis mesos, aquest pla ja ho preveu, hi haurà una comissió de seguiment, amb les
dades que tindrem puntualment es podrà revisar i ajustar precisament depenent de la
situació, això no oblidem que estem fent una projecció d’ingressos i de despeses de quatre
anys. No sabem com pot canviar, com pot anar l’economia, què pot passar, si hi ha més
inversió a Salou, etc, etc. Per tant, ja dic que és un pla que és perfectament revisable i està
estudiat des de la situació a dia d’avui, no vol dir que dins d’un any doncs pugui canviar tot el
sistema i puguem revisar-ho a l’alça o a la baixa, ja veurem com va.

Sr. Alcalde:
-Molt bé. Sr. Salvador.

Pren la paraula el Sr. Pellicé:
-Sí. Amb aquest Pla de sanejament econòmic ens demaneu un segon acte de fe, és un Pla
ple de bones intencions, això sí, però és molt poc creïble. Vostè ens deia abans Sr.
Barragán que s’ha fet d’acord amb la projecció d’aquest any però bé, segons sembla la
situació en la que estem aquest any ens fa difícilment creïble que puguem pronosticar quina
serà la situació en aquests pròxims quatre anys. A més a més, un Pla molt ajustat. Si mirem
el primer quadre que se’ns va donar, que després s’ha rectificat, aquell quadre preveia uns
resultats pel 2014 amb un sobrant d’ingressos de 454,74 i després es va rectificar per
2394,74, Déu n’hi do, vull dir, al final ens va de que hi hagi sobrants o no hi hagi sobrants de
2394 per l’any 2014. A més a més, hi ha un informe, que no sabem qui l’ha fet, no l’ha firmat
ningú, un Pla de sanejament que no està signat, per tant, no sé encara qui l’ha fet, i sembla
ser que l’informe d’intervenció ha arribat tard i no hem tingut accés a aquest informe. Vostè
parla que això serà viable fruit d’aquests centres que faran de gestors, fa temps que els
estem esperant a veure si finalment és una realitat. Vostè ens parla d’una congelació de l’IBI
al 2013, en el moment en què es va fer per aquest any 2012 encara hi ha un petit
percentatge, si vostè compta el que haurem fet encara haurem estat avançant als ciutadans
de cara al 2013, per tant, no tanta congelació.
I, em sobta, a més a més, que en el Pla de sanejament ja hi hagi previst un 5% de reducció
en els càrrecs electes, em pensava que era un tema que estava en debat però veig que ja
està previst al pla.

Sr. Barragán:
-És al voltant.
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Sr. Pellicé:
-En tot cas, jo crec que és un pla que no se’l creuen ni vostès, el que passa és que hi ha
l’esperança que després a través de la taxa turística del que pugui arribar o del que pugui
arribar a través d’una major recaptació del CRT es puguin arribar a fer viables aquests
ajustos.
Bé, nosaltres creiem que sí que és necessari, que és necessari ajustar els ingressos, ajustar
les despeses, creiem que tal com està plantejat no serà viable aquest pla però, com dic, hi
haurà altres ingressos, si tot va bé, altres ingressos supletoris que faran que es pugui anar
en la línia o que hi puguin haver uns resultats superiors a aquests 2.394 €. Per tant, farem
un semiacte de fe i, per tant, nosaltres en aquest cas ens abstindrem preveient que es pugui
ajustar una mica amb aquests ingressos, que en aquests moments no han tingut en compte
en aquest pla i que puguin venir en el futur. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Pellicé. Sr. Garcia.

Pren la paraula el Sr. Garcia:
-Senyor alcalde, molt breument, per explicar el punt de vista del Grup Popular respecte al
Pla de viabilitat que es presenta a votació. El Grup Popular entén que no estem davant d’un
acte de fe, el que sí que entenem és que estem davant d’una planificació, que estem davant
d’un compromís que adquireix la corporació, l’equip de govern, a efectes d’ajustar,
d’equilibrar els ingressos a les despeses i d’eixugar un dèficit que tenim actualment. Per això
dic que entenem que no estem davant d’un acte de fe sinó d’aquella planificació que crec
que és obligatòria per a totes les corporacions locals, que hauria d’imperar en totes i
cadascuna de les administracions i més en qüestions pressupostàries. I això ens obligarà a
treballar encara amb més planificació, ens obligarà a treballar encara amb més disciplina i
ens obligarà a treballar encara amb més rigor pressupostari i crec que tots hauríem d’estar
contents de poder planificar i plasmar aquestes intencions en un paper a efectes de poder
treballar en els propers anys sense desviar-nos d’aquesta planificació i com ja s’ha comentat
avui aquesta planificació no significa que sigui immòbil, és a dir, a mesura que vagin passant
els anys i a mesura que la situació econòmica, financera pugui variar, evidentment, nosaltres
també podrem tornar a revisar aquest Pla de viabilitat. I així esperem que sigui, esperem
que la situació conjuntural millori i esperem també que puguem fer les modificacions
oportunes d’aquest Pla de viabilitat però avui hem fet una radiografia d’una fotografia, de la
situació que tenim i el que hem de fer és actuar amb responsabilitat política, hem de
planificar i hem de treballar a efectes d’ajustar els ingressos a les despeses a la nostra
administració. Per aquests motius el vot favorable del Grup Popular serà en aquest sentit,
favorablement. Gràcies.
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Sr. Alcalde:
-Sí Sr. Zacarias.

Pren la paraula el Sr. Henar.
-Moltes gràcies. Bé Sr. Granados, miri, la proposta d’aquest Pla de sanejament econòmic
financer apòcrif, com gairebé venia a dir el Sr. Pellicé, això és com les cegueses, apòcrifes,
doncs nosaltres no farem cap acte de fe en aquest sentit i ara explicaré perquè.
Miri, vostès ens plantegen un Pla de sanejament que és conseqüència d’un factor essencial,
que és de l’any 2009, el Grup municipal Socialista justament amb la resta de grups de
l’oposició ho venim denunciant, es tracta del fet que mentre els ingressos anaven disminuint
com a conseqüència de la crisi econòmica general les despeses de l’ajuntament no només
no disminuïen sinó que anaven augmentant. Aquesta és la qüestió fonamental i no ens
enganyem. És moment de recordar que a l’any 2008 el govern tripartit del qual va formar
part el partit Socialista va deixar un romanent de tresoreria per despeses de caràcter general
de 4,2 milions d’euros, el qual després de la moció de censura al 2009 va anar disminuint
progressivament en els darrers tres anys, passant a ser de 2,6 al 2009, d’1,1 milions al 2010
i, finalment, va ser l’escandalosa xifra, citada pel Sr. Barragán de menys 636.483 €,
romanent negatiu que ens obliga a fer un Pla de sanejament, però no perquè ens agrada
molt sinó perquè la llei ens hi obliga, l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Però vostès, Sr. Granados, Sr. Barragán especialment, malgrat els nostres advertiments, als
quals mai van fer cas, continuen incrementant la despesa, acusant a l’oposició d’alarmisme i
afirmant, les dades estan aquí, no me les invento, sense cap gènere de dubtes, que les
finances de l’ajuntament, deien, estaven absolutament sanejades. Doncs bé, amb la
presentació d’aquest punt estan dient que sí, no se n’adonen que la presentació d’aquest
punt de l’ordre del dia, que vostès ens proposen, demostra més enllà de qualsevol
posicionament polític o partidista, que no només no estaven sanejades les finances
municipals sinó que precisament per no estar-ho es veuen obligats a aprovar aquest Pla de
sanejament? És que és ben evident.
Pla de sanejament que no volem posar en dubtes des del punt de vista tècnic. Creiem que
és un Pla de sanejament tècnicament correcte, ple de bones intencions però que donades
les actuacions del govern de Salou dels darrers tres anys, dels quals vostès han format part,
considerem políticament impracticable, políticament impracticable. Per què? Perquè vostès
ens han demostrat que no saben, que no poden o no volen controlar la despesa municipal,
perquè la despesa, en definitiva el control pressupostari, se’ls hi ha escapat de les mans i
això no té altre nom que incapacitat política, incapacitat política que ha tingut un exponent
notable en els números que el responsable de l’Àrea Econòmica, el Sr. Barragán, va
presentar a la Comissió Informativa de Gestió Econòmica la setmana passada. Pensi Sr.
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Barragán que estem insistint en què ens presenti les dades sobre l’estat d’execució del
pressupost del 2012, ho hem fet en diferents plens, ara no vull recordar-ho, però que està a
la memòria de tots. Finalment al Ple del passat 3 d’octubre vostè, Sr. Barragán, es va
comprometre a presentar els números a la Comissió, però quina no ha sigut la nostra
sorpresa quan aquests números que es presenten del 2012, acabat el termini de recaptació
voluntària, a dos mesos d’acabar l’any, contemplen que dels 20 milions dels impostos
directes previstos que recaptarien a l’exercici del 2012 només s’ha recaptat 1 milió, o que
dels 15,5 milions pressupostats per despeses de personal a aquestes alçades, a finals del
mes d’octubre, només s’ha pagat mig milió de personal, això és impossible, és absurd, és
absurd, no és així, però són els números que vostè tenen, són els números que ens
presenten.
Vostè em dirà ara, Sr. Barragán, que el nou programa ha fallat, que no ha funcionat bé, jo li
dic que això no és cap excusa, un programa informàtic pot tenir dificultats d’implementació
durant un mes, o dos, o tres si m’apura però és que estem acabant l’any 2012, Sr. Barragán.
Si no ha funcionat durant tot l’any això ja no pot ser un problema tècnic, això és incapacitat
política, incapacitat política que si no es modifiquen les condicions polítiques, organitzatives
o metodològiques del funcionament de la corporació faran un cop més inviable i, per tant,
serà un nou brindis al sol aquest Pla de sanejament que ens proposen.
Sr. Barragán qualsevol Pla de sanejament econòmic manifesta una mala gestió prèvia i
obliga als responsables de tirar-lo endavant a actuar sobre la base de tres paràmetres
ineludibles, també aquest pla els contempla: planificació adequada, rigor en la metodologia
de l’aplicació pressupostària i disciplina en el compliment dels objectius de despesa, tres.
Vostès amb aquest pla creuen que han donat compliment a aquests requisits però nosaltres
creiem que no i ho volem explicar. Miri, planificació adequada, nosaltres hem dit que no
estem d’acord amb mantenir el 19,35% de pujada de l’IBI al 2013, s’hagués pogut començar
per aquí, no ens sembla gens ni mica adequada aquesta planificació, ja ho havíem anunciat
en el punt anterior. Però és que el pitjor és que comencen la planificació del primer d’aquest
pla sense tenir la més mínima idea, ni la més mínima idea de l’estat d’aplicació del
pressupost del 2012 i així és pràcticament impossible planificar el 2013 però no planificar el
2014 ni el 2015. En definitiva, Sr. Barragán és impossible que la planificació amb aquests
elements que tenim damunt de la taula sigui ajustada a la realitat i a les necessitats.
Faltaria també rigor, rigor en la metodologia de l’aplicació del pressupost. Si vostè Sr.
Barragán és especialista en mostrar-nos factures que surten dels calaixos any rere any, any
rere any, ara dirà no que això era quan vostès governaven, molt bé escolti, vostè no es treu
amb això la responsabilitat. Per tant, és a dir, rigor en la metodologia per l’aplicació del
pressupost quan sistemàticament s’estan presentant factures sense consignació
pressupostària any rere any es fa difícil. En aquest cas els Socialistes solem ser més ateus
que els altres i, per tant, això dels actes de fe ens costa molt.
I disciplina en el compliment dels objectius. Sr. Barragán vostè, amb tot el respecte personal
que em mereix, i li repeteixo, respecte personal, tinc que dir-li que com a responsable polític
vostè s’ha demostrat incapaç d’imposar la disciplina necessària en la gestió de la seva àrea i
per mostra li posaré un exemple d’ara. Aquest Ple del dia 29 d’octubre es va convocar el dia
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24, tota la documentació, vostè sap que per llei ha d’estar a disposició dels regidors des del
moment de la seva convocatòria, el divendres dia 26, jo personalment, a les tres de la tarda,
vaig anar a demanar tots els expedients, doncs bé, en els seus, concretament en dos dels
tres expedients de la seva àrea doncs no estaven complets, estaven incomplets. Si vostè és
incapaç de gestionar adequadament la seva àrea, imposant un ritme, una metodologia i una
disciplina de treball i una disciplina de treball, com vol pretendre convèncer a l’oposició de
que serà capaç d’imposar aquesta disciplina en el Pla de sanejament econòmic?
Bé, insisteixo, com que estem absolutament segurs per aquests elements i d’altres, seria
molt llarg d’explicar, de que això és impossible, el nostre grup votarà en contra.

Sr. Alcalde:
-Gràcies Sr. Zacarias. Sr. Barragán.

Sr. Barragán:
-Bé, senyor alcalde, s’ha de reconèixer Sr. Zacarias que és molt hàbil o ho intenta ser per
confondre la realitat o la seva realitat perquè o l’informen molt malament, perquè vostè no
està a la Comissió de Gestió Econòmica i està dient coses que jo crec que l’han informat
malament, o vostè potser no entén el que li diuen. Primer, sobre l’expedient complet, la
veritat és que home, no em dedico a mirar que estiguin tots els papers, jo la veritat és que
això ho deixo en mans dels tècnics, les comissions s’han fet en temps i forma i, per tant, a
partir d’aquí estic molt tranquil i l’expedient espero que estigui complet perquè per això està
l’interventor i el secretari per comprovar-ho, a partir d’aquí no vull dir res més.
Sobre l’estat d’execució, l’estat d’execució del pressupost ja li vaig dir l’altre dia als seus
companys a la Comissió, en vint anys que porta aquest ajuntament mai s’ha sabut quin era
l’estat d’execució al moment del pressupost, mai al moment, en el dia en què vostè ho
demana. Aquest és el primer any que podem presentar i si no em dirà quan, perquè vostès
també van governar i em dirà quan vostè ha tingut un estat d’execució del pressupost al
moment, és a dir, apretar un botó i dir, sé com estic a dia d’avui. L’altre dia els hi vaig
presentar un estat d’execució, perquè m’hi vaig comprometre al Ple i l’únic que falta en
aquest estat d’execució del pressupost és aplicar, i ja ho vaig dir, la despesa de personal
que sí que sabem el que ens hem de gastar en despesa de personal el que passa és que no
està informàticament, no està enllaçat el programa, ja ho vaig dir, no està enllaçat el
programa de personal amb el programa comptable i, per tant, no surten aquí els números
però sí que sabem el que ens gastarem en la despesa de personal, que és el que està
pressupostat, són els 15.400.000 €. Per tant, no digui coses que no són certes.
El que és un dels capítols importants precisament, que és el de despesa corrent, sí que està
al dia. O sigui, el capítol de despeses està al dia i està al corrent i això ho vull dir ben alt i
ben clar perquè és així.
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El capítol d’ingressos també el senyor tresorer li va donar la informació clara, els hi va donar
la informació i és que el 15 de setembre va acabar el període voluntari i encara no havíem
pogut fer les vinculacions amb els bancs, etc, etc. No podíem dir exactament la xifra però no
digui que de 21 milions que havíem de recaptar només n’hem recaptat 1 milió perquè no és
cert, no és cert, simplement no teníem la informació apretant un botó i dir-ho clarament però
la tindrem, sabrem el que hem recaptat, només faltaria això. Això que quedi ben clar perquè
és així i no el que vostè diu.
I després diu, jo ja sé que no li agrada que li recordi, però diu que hem gastat més del que
hem ingressat, es que li he de recordar cada vegada, perquè al 2007, al 2008 quan vostès
van governar van deixar un forat aquí de 4 milions d’euros i això portem quatre anys
eixugant aquesta xifra i aquest any per fi, amb la famosa bola de neu, per fi s’ha eixugat en
aquest pressupost. Això no vol que li recordi però és així, no m’ho digui mai més perquè és
així. Nosaltres hem controlat la despesa que hem iniciat des de principi d’any i l’hem anat
controlant en aquests anys, el problema que tenim és que encara estem arrossegant la
despesa que vostès van deixar i sobretot el forat de la Seguretat Social, que no van poder
pagar i és així de clar i no ho digui mai més perquè és així, és la veritat. Jo crec que ha de
quedar ben clar ja d’una vegada.

Sr. Henar:
-Sr. Barragán, Sr. Barragán, a veure, si vostè és capaç de fer aquesta afirmació digui-li als
seus tècnics que ho eliminin això de la història de l’Ajuntament de Salou perquè quan vas a
la realitat de l’Ajuntament de Salou, del pressupost de l’ajuntament de l’any 2008 apareix
romanent líquid de tresoreria 4,2 milions d’euros. Però clar, llavors vostè no em digui això
perquè això està aquí en tots els papers i, evidentment, és a dir, qui no se’ls llegeix és vostè,
4,2 milions d’euros al 2008, romanent líquid de tresoreria del 2008, m’entén? Per tant,
escolti, primera qüestió, jo li dic perquè és així, a vostè no li agrada, clar que no li agrada
però ho he de dir.
Segona qüestió, sobre el tema de l’expedient diu, escolti miri jo em dedico a no sé què i la
resta que ho facin els tècnics, és molt fàcil ficar-li la culpa als tècnics, vostè ho fa amb
freqüència, Sr. Barragán vostè és el responsable polític i, per tant, el que no funciona bé
dins de la seva àrea sempre és responsabilitat seva, políticament, sempre. I si vostè
considera que hi ha alguna altra irresponsabilitat funcionarial vostè ha de prendre les
mesures que la llei li dóna per, en aquest cas, poder-les reorientar o reconduir. Per tant,
escolti, vostè té responsabilitat política.
Finalment, escolti, pel que fa a l’aplicació de la despesa de personal vostè em diu que està
en execució però si són els papers que vostè va donar a la Comissió. Escolti miri, no digui
només que és una qüestió de personal, però si estan aquí, miri, impuestos directos,
ingressos realitzats 1,8 milions, a data 15 d’octubre, perdó, això no és veritat? Per tant,
vostè no sap i si no ho sap vol dir que doncs hi ha una gestió informàtica incapaç de poder
donar la informació adequada en cada moment. Clar que falta tot el tema de personal però
hi ha molts altres elements, aquest és un dels més escandalosos Sr. Barragán, però això és
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el que passa i, per tant, com que passa amb això a vostè Sr. Barragán li sabrà greu, però
insisteixo, amb tot el respecte personal que em mereix, però jo entenc que vostè està
incapacitat políticament per dirigir aquesta àrea.

Sr. Alcalde:
-Bé, moltes gràcies. Si em permeteu faré una valoració final sobre el Pla d’ajust. Està clar
que és un Pla d’ajust, com molt bé estava apuntant el portaveu de RDS, prudent, prudent
amb les inversions, com no podia ser d’una altra manera, perquè la prudència en aquest cas
significa rigor i tot això amb una finalitat, una finalitat d’equilibri pressupostari per tal que
l’Ajuntament de Salou funcioni, per tal que els serveis a la ciutadania doncs es continuin
prestan i, per tant, en definitiva, perquè el municipi de Salou vagi en la bona marxa com està
anant en aquests moments.
I prudència en els ingressos, molta prudència, no hem tingut en compte, com molt bé estava
apuntant el Sr. Pellicé el tema d’ingressos a través de la taxa turística, no ho hem volgut, no
hem volgut tenir en compte aquells nous ingressos que es devengaran per incrementar la
despesa sinó tot el revés, hem volgut ser molt, molt rigurosos i, per tant, no pressupostar allò
que sabem que arribarà però que entenem que és millor no fer-ho per incrementar despeses
sinó al revés, per controlar-la i, si és el cas, reduir-la.
Però no hem de deixar passar el segon, tots vostès saben que Salou en aquests moments,
la seva economia turística funciona i funciona bé, cal dir-ho, sabem que la despesa en quant
al consum podria anar encara millor, és veritat, però l’ocupació funciona i funciona molt bé. I
això comporta que la nostra ciutat, que el nostre municipi doncs sigui molt atractiu a noves
inversions, cal recordar una gran inversió en la qual s’està treballant com és el Barcelona
World, però també n’hi haurà d’altres que són importants però no tant grans com aquesta
que faran que hi hagi nous ingressos al nostre municipi i, per tant, major economia i que hi
hagi també nous llocs de treball, això significarà ingressos pel nostre ajuntament i, per tant,
podrem incrementar aquell romanent de tresoreria que molt bé estava apuntant vostè Sr.
Otal i es preveu que hi hagi previsió d’aquest increment, però també hi ha una previsió de
reducció, en aquest cas de l’IBI, i suposo que també en un futur, com s’anirà modificant cada
sis mesos anirem ajustant segons els ingressos vinguin i es vagin consolidant i també
incrementar, evidentment, les inversions perquè entenem que un municipi de la nostra
magnitud, un municipi emergent com és Salou en matèria de turisme i un municipi que vol
donar qualitat de vida als seus ciutadans i ciutadanes doncs és evident que també ha de fer
inversions i millorar i incrementar els serveis que venim prestant.
Bé, jo vull felicitar una vegada més a tota l’Àrea Econòmica per l’esforç que significa tota
aquesta feina afegida amb aquest Pla d’ajust i, com no, també al seu regidor.

 85
87
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.org

Unitat / Departament

Secretaria
SVIPI
Codi de verificació

²5Z0T1H373Y626E2B0TITr»
²5Z0T1H373Y626E2B0TITr»
5Z0T1H373Y626E2B0TIT

 SECWI0OI



06-11-12 09:01

500.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

600.- TORN DE PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el Sr. Alcalde:
-Alguna intervenció?

Sr. Henar:
-Molt ràpidament. Sr. Granados miri, demà celebrem la Festa Major més emblemàtica des
del punt de vista identitari pel nostre municipi i per aquesta raó el Grup municipal Socialista
vol felicitar a tots els salouencs i salouenques i convidar-los a participar en els actes
commemoratius d’aquest 23è aniversari del dia en què Salou va aconseguir la seva plena
identitat com a poble. En aquest sentit volem avançar un prec, un prec a tot el consistori i el
prec és que siguem capaços entre tots de prendre les mesures necessàries per avançar en
la potenciació progressiva de la participació ciutadana en aquesta Festa del 30 d’Octubre
per aconseguir un 25è aniversari digne del nostre municipi i dels seus ciutadans. Gràcies.

Sr. Alcalde:
-Moltes gràcies Sr. Zacarias. Jo també volia acabar amb això. Com alcalde i com a
representant de tota la corporació i en nom de la mateixa vull felicitar a tots els salouencs i
salouenques per la seva festa, per la nostra festa major i en un dia molt significat com és
aquest que és el naixement doncs del nostre municipi a través d’aquella famosa sentència
que va dictar el Tribunal Suprem reconeixent a Salou com a municipi independent, un altre
municipi. Per tant, que tinguem tots una molt bona Festa Major i agafo el prec del Sr.
Zacarias, i a veure si aquest 25è aniversari podem fer una gran festa. Sense passar per alt
que en aquesta edició de la festa major de Salou, la Festa del 30 d’Octubre i del dia de la
seva independència doncs és una festa que està muntada sobretot per donar protagonisme
a les entitats salouenques, si us fixeu al programa majoritàriament, en un 90%, són actes
que estan organitzats per les pròpies entitats i clubs de Salou amb el qual això ens
cohesiona encara molt més com a poble i demostrem el que som i el que sentim com a
salouencs i com a salouenques. Moltes gràcies i bona Festa Major.
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I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la sessió
essent les 13:10 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo, el secretari
general, en dono fe i estenc la present acta, que signa amb mi el senyor alcalde.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI GENERAL,
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