ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN INSTAL·LACIONS I ESPAIS
MUNICIPALS

Article 1 - Fonament i naturalesa
A l’empara del previst en els articles 20.4 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),
de conformitat Amb el que disposen els articles 15 al 19 de l’esmentat text legal,
aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis en instal·lacions i espais
municipals.
Article 2 - Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis en instal·lacions i espais
municipals, així com la prestació del servei de transport escolar, en els terminis
establerts en l’article d’aquesta ordenança on es regulen les tarifes a aplicar.
En cada taxa es ponderarà la intensitat en la utilització dels equipaments i estris
municipals, així com dels monitors, professors i altres tècnics necessaris pel correcte
desenvolupament de les activitats, altres costos directes e indirectes derivats de la
prestació del servei.
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 gener, general tributària (en endavant LGT), que sol·licitin o resultin beneficiades o
afectades pels serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
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 copartícips 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 realitzaren 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.
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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.
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

34,80 €
46,45 €
11,65 €
16,15 €
de pistes)

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

34,00 €
64,10 €

a) Permet una ocupació màxima de 10 persones per carrer.
b) 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.
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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)*
202 €
b) Partit F-11 sense llum (2 vestidors)*
180 €
c) Partit FB-7-1/2 camp amb llum (2 vestidors)*
111 €
d) Partit FB-7-1/2 camp sense llum (2 vestidors)*
101 €
e) Entrenament F-11 camp sencer amb llum (1 vestidor)
106 € / hora
f) Entrenament F-11 camp sencer sense llum (1 vestidor)
96 € / hora
g) Entrenament FB-7 ½ camp amb llum (1 vestidor)
59 € / hora
h) Entrenament FB-E ½ camp sense llum (1 vestidor)
54 € / hora
i) Preu vestidor
8€
* El preu inclou la durada del partit establerta pel reglament de cada esport.

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 €

Pistes de Pàdel Municipals
a) Lloguer 1h 30 minuts
b) Lloguer 2 hores

14,00 €
19,00 €
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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.

Serveis esportius en instal·lacions
Programa d’hivern (octubre a juny)
1.

ABONAMENTS PISCINA

TIPUS
Familiar
Adult
Infantil /Jubilat
Adults matins (1)
Jubilat matins(2)

MENSUAL
37,40 €
18,00 €
14,70 €
12,80 €
9,00 €

TRIMESTRAL
101,00 €
48,60 €
39,70 €
34,60 €
24,20 €

ANUAL
OBSERVACIONS
359,00 € Inclou els pares i tots els fills entre 6 i 15 anys
172,80 € De 16 a 64 anys
141,10 € Infantil: 6 a 15 anys / jubilat a partir de 65 anys
122,90 € (1)(2) Vàlids només en horari de matins. Horari sortida de
86,40 € les instal·lacions abans de les 14:00 hores

MATRÍCULA ABONAMENT MENSUAL
Adult
23€
Infantil/ Jubilat
16€

ENTRADES
ENTRADES

Entrada piscina

10 sessions piscina

Adult

5,00 €

42,00 €

Jubilat

3,50 €

29,50 €

OBSERVACIONS
Les entrades puntuals a la Piscina només són vàlides per a la
sessió (matí o tarda). Els abonaments de 10 banys tenen una
vigència de 90 dies. Els menors de 14 anys han d’entrar
acompanyats d’un adult .

CLASSES DE NATACIÓ PARTICULARS
TIPUS CLASSE
fins a 2 alumnes
fins a 3 alumnes
fins a 4 alumnes

PREU
31,50 €
40,55 €
51,95 €
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2. ABONAMENTS SALA FITNESS
Abonament FIT-ACTIU
TIPUS
Adult
Jubilat

MENSUAL
34,50 €
24,15 €

TRIMESTRAL
93,15 €
65,20 €

ANUAL
331,20 €
231,85 €

Podràs combinar la sala fitness i les activitats dirigides
Abonament PLUS
ANUAL
TIPUS
MENSUAL
TRIMESTRAL
Adult
44,55 €
120,30 €
427,70 €
Jubilat
31,20 €
84,25 €
299,50 €
Inclou l’abonament FIT-ACTIU i l’utilització de la piscina amb bany lliure, més sauna i bany de vapor.

MATRÍCULA ABONAMENT MENSUAL
Adult
23€
Infantil/ Jubilat
16€

ENTRADES
TIPUS

Entrada
puntual sala
fitness

Abonament
10 sessions
sala fitness

Entrada
puntual sala
fitness+piscina

Entrada
puntual
classe
dirigida

Abonament 10
sessions sala
fitness+piscina

Adult

4,45 €

37,80 €

6,65 €

4,95 €

56,50 €

Jubilat

3,10 €

26,35 €

4,65 €

3,45 €

39,50 €

3. ACTIVITATS ADULTS

Gimnàstica manteniment Gent Gran + 55 anys
Dies

Horari

dll-dm-dx-dj

10.15 a 11.00 h

div piscina

10.15 a 11.00 h

Preu activitat curs

18,30 €

Cursets Natació Adults
GRUPS I NIVELL

Dies

Horari

CNA-1 Iniciació

dll-dx

20.30 a 21.20 h

CNA-2 Mitjà

dll-dx

20.30 a 21.20 h

CNA-3 Perfeccionament

dm-dj

20.30 a 21.20 h

Trimestral

Anual

75,00€

202,50€
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4. CURSOS NATACIÓ INFANTILS
NADONS - 5 a 24 mesos
PREU
PREU ANUAL
TRIMESTRAL

GRUPS

DIES ACTIVITAT

HORARI

NAD-1

dimarts - dijous

17.00 a 17.30 h

85,85 €

231,80 €

NAD-2

dissabtes

12.00 a 12.30 h

48,45 €

130,80 €

TORTUGUETES - 24 a 36 mesos
PREU
HORARI
PREU ANUAL
TRIMESTRAL

GRUPS

DIES ACTIVITAT

TOR-1

dilluns - dimecres

17.00 a 17.50 h

85,85 €

231,80 €

TOR-2

dissabtes

10.00 a 11.00 h

48,45 €

130,80 €

ESTRELLETES - Nascuts al 2014
PREU
HORARI
PREU ANUAL
TRIMESTRAL

GRUPS

DIES ACTIVITAT

EST-1

dilluns - dimecres

17.00 a 17.50 h

85,85 €

231,80 €

EST-2

dilluns - dimecres

18.00 a 18.50 h

85,85 €

231,80 €

EST-3

dissabtes

10.00 a 11.00 h

48,45 €

130,80 €

CAVALLETS - Nascuts del 2012-2013
PREU
HORARI
PREU ANUAL
TRIMESTRAL

GRUPS

DIES ACTIVITAT

INI-1

dimarts - dijous

17.00 a 17.50 h

73,45 €

198,30 €

INI-2

dilluns - dimecres

18.00 a 18.50 h

73,45 €

198,30 €

INI-3

dissabtes

11.00 a 12.00 h

48,45 €

130,80 €

DOFINS - Nascuts del 2006-2011
PREU
HORARI
PREU ANUAL
TRIMESTRAL

GRUPS

DIES ACTIVITAT

MIT-1

dimarts - dijous

18.00 a 18.50 h

73,45 €

198,30 €

MIT-2

dissabtes

12.00 a 13.00 h

48,45 €

130,80 €

TAURONS - Nascuts del 2002-2005
PREU
HORARI
PREU ANUAL
TRIMESTRAL

GRUPS

DIES ACTIVITAT

PER-1

dimarts - dijous

18.00 a 18.50 h

73,45 €

198,30 €

PER-2

dissabtes

12.00 a 13.00 h

48,45 €

130,80 €

Observacions
Participants: 10 per grup. Sempre amb el
pare/mare a l’aigua.
Mínim per iniciar l’activitat: 5 per grup

Observacions
Participants: 8 per grup.
Mínim per iniciar l’activitat:6 per grup.

Observacions

Participants: 10 per grup.
Mínim per iniciar l’activitat:6 per grup.

Observacions

Participants: 12 per grup.
Mínim per iniciar l’activitat:8 per grup.

Observacions
Participants: 15 per grup. Mínim per iniciar
l’activitat: 10 per grup.

Observacions
Participants: 15 per grup. Mínim per iniciar
l’activitat: 10 per grup.
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Programa d’estiu (juliol a setembre)
ACTIVITATS ADULTS
GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT GENT GRAN + 55 anys
codi activitat
Dies
Horari
GIM-J
Dimarts i dijous
10:15 a 11:00
CURSETS NATACIÓ ADULTS
Grups i Nivell
Dies d’activitat
CNA-1 Iniciació
Dilluns i Dimecres
CNA-2 Mitjà
Dilluns i Dimecres
CNA-3 Perfeccionament
Dimarts i Dijous
Preu Trimestral : 75,00 € Juliol-Agost-Setembre
ESCOLES D’INICIACIÓ ESPORTIVA
Codi Activitat
Horaris
EIE
09:00 a 13:00 hores
Preu: 24,65 € Setmana
ESCOLA ESPORTIVA MULTIJOC
Codi Activitat
Horaris
MULTIJOCS
09:00 a 13:00
Preu: 29,05 € Setmana

Preu
5,00 €

Horari
09:00 a 09:50
19:30 a 20:20
19:30 a 20:20

Dies Activitat
Dilluns a Divendres

Dies Activitat
Dilluns a Divendres

Servei de menjador i recollida: en acabar les activitats a les 13:00 hores, els
monitors els deixaran al “Casal d’Estiu” on dinaran i els pares els podran recollir fins a
les 16:00 hores. L'activitat es realitzarà fins el 1 de Setembre.
Preu: 22,50 €/setmanals

CUSOS NATACIÓ INFANTILS
NADONS - 5 a 24 mesos
Grups
Dies d’Activitat
NAD-1
dilluns a divendres
Preu quinzena: 44,55 €

Horari
16:30 a 17:00

TORTUGUETES – 24 a 36 mesos
Grups
Dies d’Activitat
TOR-1
dilluns a divendres
Preu quinzena: 44,55 €

Horari
17:00 a 17:50

ESTRELLETES – Nascuts al 2013
Grups
Dies d’Activitat
EST-1
dilluns a divendres
EST-2
dilluns a divendres
Preu quinzena: 39,20 €

Horari
13:00 a 13:50
17:00 a 17:50
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CAVALLETS – Nascuts al 2011 i 2012
Grups
Dies d’Activitat
Horari
INI-1
dilluns a divendres
13:00 a 13:50
INI-2
dilluns a divendres
18:00 a 18:50
Preu quinzena: 39,20 €
DOFINS – Nascuts entre els anys 2005 i 2010
Grups
dies d’activitat
Horari
MIT-1
dilluns a divendres
13:00 a 13:50
MIT-2
dilluns a divendres
18:00 a 18:50
Preu quinzena: 39,20 €
TAURONS – Nascuts entre els anys 2001 i 2004
Grups
dies d’activitat
Horari
PER-1
dilluns a divendres
18:00 a 18:50
Preu quinzena: 39,20 €

ZONA ESPORTIVA DE PLATJA
Platja Llevant
Lloc
ZEP Passeig Jaume I

Dies
1 de juliol a 31 d’agost

Horari
Diari
De 10:00 a 20:00

*Servei permanent de monitors

Servei Gimnàs fitnes i musculació
Dies
Horaris
1 juliol al 31 d'agost
Diari de 10:00 a 20:00

Club Infantil
Dies
1 juliol al 31 d'agost

Horaris
Diari de 11:00 a 18:00

Preu
Diari: 4,00 €
Setmanal: 19,00 €

Preu 1h: 3,10€
Preu 2h: 5,10€
Preu 3h: 7,45€

bonificacions/exempcions:
1. Exempció del 100% de pagament de taxes en Entitats Esportives Municipals i
aquells organismes/ federacions esportives, consells esportius, etc que
consideri oportú l’Ajuntament de Salou.
2. Bonificacions especials fins un màxim del 50% en esdeveniments i/o activitats
d’interès públic per la seva repercussió de turisme esportiu. Aquesta bonificació
ha de ser sol·licitada per l’interessat, amb informe favorable de la Regidoria
d’esports i prèvia proposta dictaminada per la comissió d’Hisenda i Serveis
Econòmics aprovada per Decret del Regidor delegat d’Hisenda i Serveis
econòmics

3. Bonificacions graduals depenent de la quantitat d’hores de lloguer de les
instal·lacions esportives per tornejos, estades esportives, etc:
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•
•
•
•
•

De 1 a 7 hores
De 8 a 15 hores
De 16 a 30 hores
De 31 a 39 hores
40 o més hores

0%
10 %
20 %
25 %
30 %”

4. Altres bonificacions: Les establertes en l’article 35 del Conveni/Acord regulador
de les condicions laborals dels empleats públics de l’Ajuntament de Salou.
6.2 – MERCAT
Per l'expedició, la renovació dels permisos o
venda, espais, locals o patents als mercats
concessió que de forma general existeixi, es
consideri convenient, o s'exercirà el sistema de

autoritzacions per utilitzar els llocs de
municipals, fins a la finalització de la
satisfarà la quantitat que l'Ajuntament
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.
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.
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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 pel lloguer de compartiments de les cambres frigorífiques, seran les
següents:
Per cada 0'25 m3 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

0,10 €
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

0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,60 €

6.4- CENTRE CÍVIC
1.- Cada fotocòpia

0,15 €

6.5- TORRE VELLA
Per a celebració de cerimònies de noces a la Torre Vella:
- No haver nascut o no figurar com a empadronats com a mínim dos anys al municipi
de Salou cap dels dos contraents: 412,00 €
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6.5 BIS).- PLATGES DE SALOU
Per a celebració de cerimònies de noces a les platges de Salou:
- No haver nascut o no figurar com a empadronats com a mínim dos anys al municipi
de Salou cap dels dos contraents: 412,00 €
Condicions
- Les despeses de les instal·lacions dels elements necessaris a la platja per la
celebració de la cerimònia seran assumides pels contraents i/o organitzadors de
l’event.
- Els interessats podran sol·licitar l’espai i la platja en concret, essent l’Ajuntament,
per autorització d’ocupació de domini públic, qui autoritzarà, sense perjudici de
reservar-se la potestat de determinar l’espai i la platja en concret, per raons
d’interès general.

6.6- MASIA CATALANA
Tarifes
Parades venda al Mercadet de la Masia Catalana:
a) Per parada llicència temporada
1.000,00 €
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.
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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 i Esportiva 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 i Esportiva 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 pressupostària.
ESPAI

TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

NECESITATS DE PERSONAL
MINIMES A ABONAR PEL
SOL·LICITANT
1 TÈCNIC IL·LUMINACIÓ I SO (SALA)
1 REGIDOR D’ESPAI (CONTROL ACCÉS)

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)

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
A1

B
A2

B1

C
B2

C1

C2
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ESPAIS / PREUS €
TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

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

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

*

*

Exempt*

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*
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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 i Esportives sense ànim de lucre que
figuren en el Registre Municipal d'Entitats de Salou, tindran una excepció 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.
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)

ESPAIS / PREUS €

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

PREUS €

PREUS €

TEATRE AUDITORI (TAS) (530 PAXS)

5868

4106,52

SALA EUROPA

2565

1795,52
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SALA MEDITERRÀNIA

1281

897,6

1410

986,72

(Centre Cívic)

1152

806,72

VESTIBULS INDIVIDUALS

1461

1023

AULES (Centre Cívic)

495

346,2

SALA XAVIER TURULL (140 PAXS)
(EMMS)
SALA COSTA DAURADA (90PAXS)

*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 €
Exempció:
La utilització de l’espai com a centre obert de caràcter social, en coformitat als criteris
d’aplicació dels arts . 62 i 66 de la Llei 12/2007
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 282,00 €
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 174,00 €
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
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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.
Article 7 - Meritament
1- La taxa es meritarà quan s’iniciï la prestació del servei, moment que, a aquests
efectes, s’entén que coincideix Amb el de concessió de la llicència o de la matrícula.
2- Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà necessari dipositar l’import de la
taxa quan es presentin sol·licituds d’autorització per gaudir de les instal·lacions, que
generin despeses específiques prèvies a la prestació del servei.
3- Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitud prèvia, el
meritament de la taxa té lloc en el moment d’inici de l’esmentat aprofitament.
Article 8 - Règim de declaració e ingrés.
1- La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2- La notificació del deute tributari en supòsits d’aprofitament singular es realitzarà a
l’interessat en el moment en què es presenta l’autoliquidació, Amb caràcter previ a la
prestació del servei.
No obstant, el previst en l’apartat anterior, si un cop verificada l’autoliquidació resulta
incorrecta, es practicarà liquidació complementària
Disposició final
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió de data 25 d’octubre de 2017, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província núm. 246 del 27 de desembre de 2017,
començarà a aplicar-se a partir de l’1 de gener de 2018. Pel que fa a la vigència, ha
de romandre en vigor fins a la seva modificació o derogació expresses.
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