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+0% en impostos i taxes lligades al foment de 
l’activitat econòmica 
 
+0% (IPC) en impostos i taxes per propietats 
amb vinculació amb l’activitat econòmica. 
Vehicles 
 
+0% en impostos i taxes sobre la propietat 
 
 



 

       
      
IMPOSTOS I TAXES 2019 CONCEPTES OOFF TIPUS %   

VINCULATS A LA PROPIETAT 

IBI 1 0   
TAXA RESIDUS 20 0   

VEHICLES 2 0   
GUALS 17 0   

GRUA 13 0   

VINCULATS A L'ACTIVITAT ECONÒMICA (PROPIETAT) 
+ Algunes taxes puntuals i no significatives s’han regularitzat per minorar el 
dèficit del cost del servei 

PLATJES 19 0   
OVP 15 0   

OVP taules i cadires 15 0   
IAE 5 0   

AUTOTAXIS (canvis material i carnets) 9 0   
MERCATS MUNICIPALS 16 0   

- Mercat municipal 16 0   
VINCULATS A FOMENTAR I PROMOURE L'ACTIV. ECON. QUE COMPORTI: ICIO 3 0   
+ rendiment PLUSVALUA 4 0   
+ activitat CE 6 0   
  OBERTURA ACTIVITATS (tramitació) 11 0   

VINCULATS A L'ACTIVITAT SOCIAL I CULTURAL 
+ Algunes tarifes puntuals i no significatives s’han regularitzat per minorar el 
dèficit del cost del servei 

ACTIVITATS ESPORTIVES 16 0   
BIBLIOTECA 16 0    

CENTRE CÍVIC 16 0   

ACTIVITATS TORREVELLA 16 0   
TAS / AUDITORI 16 0   

CENTRE EDUCATIU DOFÍ MAGIC 16 0   
TRANSPORT ESCOLAR 16.1 0   

S.A.D. 16.2 0   
REGISTRE CENSAL ANIMALS  21 0   

ALTRES TAXA AIGUA (MANCOMUNITAT) 14 0   
TAXA MÓBILS COMPANYIES (no aplicable) 22 0   

      



 

      
      

NOTES DESTACABLES 

1.- Congelar IBI pel 2019, malgrat la pujada del IPC al voltant del 2 %. 

2.- Equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses als efectes de bonificacions a les 
taxes de prestació de serveis públics.  

3.- No aplicació del Impost de Increment de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana en cas de no existir 
increment entre el valor de compra i venda. Bonificació del 75% de la quota per habitatge habitual. 

4.-  No aplicació de taxes en els expedients de canvis de  titularitat d´una llicència d´activitat. 

5.- Bonificació del 100 % dels vehícles Clasics, en l´impost de Vehicles de Tracció Mecànica. 

6.- Foment d’ocupació en contractes laborals indefinits. Bonificacions en l’impost de Construccions (fins 
un 95 % de bonificació). Bonificacions en l’impost d’activitats econòmiques (fins el 50 % de bonificació) 

7.- Gratuïtat de les taxes per l’expedició de documents administratius expedits per tramitació electrónica i 
bonificació del 10% de les taxes envers expedientes de tramitació telemàtica a persones no obligades per 
Llei.   

8.- Bonificacions per la taxa de prestació d’ajut domiciliari a persones en situación de risc social i amb 
situacions de dependència.  



 

 

PER QUÈ AQUESTES ORDENANCES? 

1.- Estimulació de l’obertura d’activitats i el mercat immobiliari de segona mà (congelació (0%) 

taxa obertura i plusvàlua.  

2.- No liquidació de l´impost de Valor de Terreny de Naturalesa Urbana en les  transmissions de 

bens immobles en cas de no increment de valor.  

3.- Congelació de la resta de tributs lligats a l’activitat econòmica (IAE, platges, mercats i taules ); 

al efecte de promocionar e impulsar la econòmica del municipi. 

4.- Congelació de tributs sobre la propietat (impostos- IBI- taxes). Aquesta congelació comportarà 
ajustar la despesa sobre criteris d’eficàcia i eficiència per garantir el mateix nivell de prestació de 
serveis públics i de les competències que no són pròpies de l’Ajuntament però necessàries per la 
ciutadania (llar infants, serveis socials, joventut, ensenyament, esport, etc.) 

 

 

      
       



 

OBJECTIUS 

1.- Mantenir la qualitat dels serveis i prestacions que l’Ajuntament de Salou ofereix 

2.- Assegurar l’equilibri econòmic i financer de l’Ajuntament en un entorn de recuperació 

econòmica, evitant un endeutament municipal que comportaria la pujada necessària d´impostos. 

Finalitat: establir una estabilitat pressupostaria. 

 

MESURES QUE EN MANTENEN PEL 2019 
1.- Bonificació de l’1% en la domiciliació dels rebuts 

2.- Bonificació del 1,5 %en el sistema de pagament avançat (SPA) 

3.- Bonificació de l’1% en el sistema de pagament fraccionat (SPF) 

  



 

1. MESURES DE CARÀCTER FISCAL I ECONÒMIC 
1.1.- Recàrrec del 50% de la quota de l’IBI d’habitatges d’ús residencial desocupats permanentment segons 

condicions reglamentàries a entitats bancàries o financeres, així com a les entitats vinculades 

1.2.- Ajornament d’impostos i taxes municipals 

1.3.- Expedició de targetes amb hores gratuïtes en la zona blava per les persones que paguen l’impost sobre 

vehicles de tracció mecànica al municipi 

1.4.- Bonificació de fins un 50% de l’impost de construcció i obres per la construcció d’habitatges de protecció 

oficial 

1.5.-Bonificació de l’impost de construcció i obres per la remodelació d’edificis d’interès social, cultural històric 

i/o artístic fins un 95% 

1.6.- Exempció per a persones jurídiques de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) durant els 2 primers anys 

de l’inici d’una nova activitat al municipi 

1.7.- Exempció permanent de l’IAE per a persones físiques 

1.8.- Bonificació de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana en els casos de 

transmissió per causa de mort. Bonificació del 40% de la quota de l’impost corresponent a l’habitatge habitual 

del causant als descendents i adoptats, i/o ascendents i adoptants, en primer grau de consanguinitat. 

Bonificació del 80% de l’habitatge habitual del causant al cònjuge o parella de fet legalment establerta quan 

estigui empadronada al mateix habitatge 

1.9.- Bonificació del 100% a l’impost sobre vehicles clàsics  o catalogats com a històrics 

1.10.- Bonificació del 75% a l’IVTM pels vehicles de motor elèctric i 50% als vehicles amb tecnologia híbrida 

1.11.- Bonificació del 25% a l’IVTM dels vehicles destinats al transport públic i taxis 



 

1.12.- Exempció de la taxa d’obertura de locals comercials per expropiació, enderrocament forçós, ruïna o altre 

incident que provoqui el trasllat de l’activitat 

1.13.- Exempció de la taxa per canvi de titularitat de la llicència d’activitat de locals comercials per successió, 

mortis causa o jubilació entre cònjuges, ascendents i descendents fins el segon grau 

1.14.- Bonificació del 50% a la taxa per obertura de locals comercials en els trasllats de les activitats per motiu 

d’arranjament, reforma i millora de les seves instal·lacions, sempre que el període del trasllat no superi a un 

màxim d’un any 

1.15.- Convidar a la contractació d’obres i serveis a empreses del municipi a l’efecte que obtinguin igualtat de 

condicions en el procediment de contractació i adjudicació de contractes 

1.16.- Ajut als emprenedors de noves activitats comercials al municipi per mitjà d’un programa d’assessorament. 

Realització de conferències i xerrades. Realització de programes de formació 

1.17.- Ajut i informació en la gestió per les subvencions existents relativa a la creació de noves empreses 
  



 

2.- MESURES DE CARÀCTER SOCIAL 
2.1.- Exempció del 100% a l’IVTM per a persones discapacitades 

2.2.- Bonificació a l’impost sobre béns immobles de fins un 90% de l’habitatge habitual per a famílies 

nombroses i monoparentals  

2.5.- Aplicació d’un descompte del 10% dels abonaments i activitats esportives a les famílies nombroses, 

monoparentals i als joves 

2.6.- Exempció de la taxa per expedició del certificat de béns a favor de persones amb recursos limitats, previ 

informe favorable dels Serveis Socials  

2.7.- Gratuïtat de les taxes per les certificacions i volants d’empadronament, residència, baixes i modificació de 

padró, convivència i unions estables de parella. 

2.8.- Aplicació d’un descompte entre un 10% i un 25% als fills de famílies nombroses i monoparentals 

matriculats a l’escola de música municipal, amb un límit del 50% del cost total 

2.9.- Aplicació d’un descompte de fins un 20% a les famílies nombroses i monoparentals en les taxes per 

formació acadèmica d’adults  

2.10.- Exempció en les taxes de formació acadèmica d’adults per jubilats i majors de 18 anys en atur i que no 

percebin cap ajuda econòmica superior al salari social (IRSC) 

2.11.- Gestió directa de la borsa de treball per la reinserció laboral, formació i ocupació davant la situació 

d´atur.  Fomentar la ocupació. 

2.12.- Gestió de projectes d’ocupació i foment del treball: informació, assessorament i formació per l’ocupació. 

Plans d´ocupació per aturats. Exempció de taxes. 

2.13.- Bonificació d’un 10% per cada fill que utilitzi el servei de transport escolar, per ser membre de família 



 

nombrosa o monoparental 

2.14.- Reducció de la quota mensual pel servei de transport escolar en aquelles famílies amb dificultats 

econòmiques . Ajuts segons nombre de membres i renda de la unitat familiar, segons departament de acció 

social.  

2.15.- Exempció de les taxes per lloguer d’instal·lacions municipals a entitats i associacions culturals i esportives 

sense ànim de lucre i que figuren inscrites al registre municipal d’entitats de Salou. Aplicació de tarifa 

promocional en cas de de  

2.16.- Exempció de les taxes per prestació de serveis municipals relacionats amb animals de companyia per les 

persones cegues o altres discapacitats que necessitin un animal domèstic per guiar-se, així com persones 

majors de 60 anys que visquin soles 

2-18.- Bonificacions per la taxa de prestació d’ajut domiciliari a persones en situació de risc social i amb 

situacions de dependència 
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