Ajuntament de Salou

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19
TAXA PER OCUPACIÓ DE PLATGES
Article 1 - Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en els articles 20 i 57 del Text refós de la Llei d’hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLHL), i de
conformitat amb el que disposen els articles 15 i 20 de l’esmentat text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per ocupació de platges, que es regirà per la present
Ordenança fiscal.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable la utilització privativa o aprofitament especial de domini públic
municipal i la prestació de serveis de gestió municipal sobre el domini públic estatal en les
platges de Salou.
Article 3 - Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35, de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària (en endavant LGT), a favor dels quals s’atorguin les llicències
per a gaudir de l’aprofitament especial, o els que se’n beneficiïn, sense haver sol·licitat la
llicència.
Article 4 - Responsables
1- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, totes les
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.
2- Els copartíceps o cotitulars d’entitats jurídiques econòmiques a què es refereix l’article 35
de la LGT respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les
obligacions tributàries de les esmentades entitats.
3-Els administradors de persones jurídiques que no realitzin actes de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions tributàries d’aquelles, respondran subsidiàriament dels
deutes següents:
a) quan s’ha comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció.
b) quan s’ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En els casos de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions
tributàries pendents a la data de cessament.
4- La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els terminis i procediments previstos en la Llei
general tributària.
Article 5 - Beneficis fiscals
L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estaran obligades al pagament de la
taxa, quan sol·licitin autorització o llicència per gaudir dels aprofitaments especials regulats
per aquesta Ordenança, sempre que es considerin necessaris per als serveis públics de
comunicacions que exploten directament i per altres usos que immediatament interessin a la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
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Article 6 - Quota tributària
a) Règim General: Per les adjudicacions de les autoritzacions municipals d’explotació dels
serveis de temporada en les platges i mar territorial de Salou, temporada 2013-2016
(Exp. 6466/2012), s’aplicarà el cànon d’adjudicació establert per la Junta de Govern Local
del dia 18 de desembre de 2012.
b) Règim Especial: Per les noves llicències i autoritzacions, no sotmeses al Règim General,
sempre i quan els elements tributaris i tipus d´instal·lacions siguin els mateixos o similars
a les del Règim General s’aplicarà el valor econòmic de la proposició sobre la qual va
recaure l’autorització resultant de la licitació (Exp. 6466/2012) en conformitat a l´art.
24.1 b) RD.Leg 2/2004 de la Llei d´Hisendes Locals, amb la seva oportuna actualització
que estableix l’art 22 regulador del Cànon municipal a satisfer per l´adjudicatari del Plec
de Condicions Administratives Generals de la Licitació (Exp. 6466/2012), és a dir: IPC
Català, més tres punts percentuals.
c) Règim subsidiari: Altres instal·lacions. En el cas de produir-se altres instal·lacions que
comportin una ocupació de les platges no descrites al Règim General o Especial,
s’aplicaran de manera subsidiària les següents Tarifes durant la temporada, amb la seva
oportuna actualització en conformitat allò que estableix el art. 22 regulador del Cànon
municipal a satisfer per l’adjudicatari del Plec de Condicions Administratives Generals de
la Licitació (Exp. 6466/2012), és a dir: IPC Català, més tres punts percentuals:

TARIFES
1.- Taules i cadires per m2
ocupació.
2.- Altres Instal.lacions: Caixa
guardar material, etc / per m2:

1a.
Categ.

2a.
Categ.

3a.
Categ.

4a.
Categ.

163,70 €

130,90 €

98,20 €

65,45 €

296,80 €

237,35 € 178,05 € 118,65 €

• Les taxes fixades s'estimen proporcionals al rendiment per la utilitat i aprofitament
privatiu del domini públic.
• En cas de no poder definir de manera certa dins d’un polígon la superfície d’ocupació de
taules i cadires, de manera subsidiària s’aplicarà el criteri en el que una taula i quatre
cadires ocupen 4 m2 de superfície.
NOTA COMÚ ALS RÈGIMS: els Règims descrits anteriorment són incompatibles entre si en
el moment d’aplicar-los, als efectes de no produir duplicitat impositiva.
Article 7 – Zonificació
Les categories de les platges s’apliquen segons les categories aprovades en les adjudicacions
de les autoritzacions municipals d’explotació dels serveis de temporada en les platges i mar
territorial de Salou, temporada 2013-2016 (Expte 6466/2012).
Zona de 1a. Categoria.
a) Platja de Llevant (1r tram)
b) Platja dels Capellans.
c) Cala de La Font.
Telf: 977 309 200 / Fax: 977 309 220 / internet: www.salou.org / e-mail: ajuntament@salou.org / Passeig del 30 d’Octubre , 4 – 43840 SALOU
(Tarragonès)

Ajuntament de Salou

Zona de 2a. Categoria.
a) Llevant compresa (2n tram)
b) Platja Llarga
Zona de 3a. Categoria.
a) Platja Ponent (1r tram)
b) Platja de Llenguadets.
Zona de 4a. Categoria.
a)
b)
c)

Platja Ponent (2n tram)
Cala Vinya
Cala Crancs

Article 8 - Període impositiu i meritament
La taxa es meritarà quan s’iniciï l’ús privatiu o l’aprofitament especial, moment que, a
aquests afectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència.
Article 9 - Règim de declaració i ingrés
La taxa s’exigirà en règim de liquidació.
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 23 d’octubre de 2013, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província el 19 de desembre de 2013, començarà a aplicarse a partir del dia 1 de gener de 2014. Pel que fa a la vigència, ha de romandre en vigor
fins a la seva modificació o derogació expresses.
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