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PRÈVIA: 
 

La CUP entén les ordenances fiscals com una eina més per la transformació 

social. La política fiscal que marca un ajuntament és una estratègia 

rellevant de cara a la redistribució i socialització de la riquesa, però no 

només això, sinó que l’abast d’aquestes permeten marcar una política clara 

en temes claus per nosaltres com l’accés universal a la cultura, la lluita 

contra l’especulació urbanística i per un altre model d’urbanisme, com 

també l’ideal cap a una societat més sostenible. 

Davant una situació de crisis que afecta directament a l’endeutament 

familiar i als sectors treballadors i a l’atur de la societat torrenca, la CUP 

aposta per una revisió profunda de la concepció i definició de les 

ordenances fiscals a la ciutat. 

Per tot això, proposem a les institucions, als partits i a la ciutadania en 

general, les següents al·legacions: 
 
ORDENANÇA 1 
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 

Annex II – Publicitat 

TAXES ACTUALS: 

PATROCINIS PUBLICITARIS A L’EMISSORA MUNICIPAL DE RÀDIO ONA LA 
TORRE: 
Espais diaris de dilluns a divendres de 10’: 200 € / mes 
Espais diaris de dilluns a divendres de 30’: 360 € / mes 
Espais de cap de setmana (dissabte i diumenge): 200 € / mes 
Programes setmanals de 60’ (directe + repetició el cap de setmana): 
190 € / mes per als patrocinis compartits 
250 € / mes per als patrocinis en exclusiva 
Retransmissions esportives o externes (Festa Major, jornades castelleres, actes 
especials...): 
100 € / mes per als patrocinis compartits 
300 € / mes per als patrocinis en exclusiva 
Despeses de gravació del patrocini: 15 €. 
Aquests preus són sense IVA. Sobre el preu de tarifa s’aplicarà un descompte del 20% 
per a 
una contractació mínima de 6 mesos. 

CONSIDERACIONS: 

Moltes de les entitats torrenques, no poden assumir aquestes taxes que 

restringeixen l’accés a una ràdio pública, diversa i participativa. Entenem que 

fins que no es resolgui aquesta qüestió, els partits polítics, siguin de govern o 

no, també haurien d’abonar aquestes taxes a l’hora de difondre la seva publicitat 

Annex VII- Servei urbà de transport de viatgers 

TAXES ACTUALS: 
Bitllet normal .......................................................................................1,00 €.- 
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Bitllet de persones jubilades o pensionistes........................................0,55 €. 
Bitllet per a estudiants ....................................................................... 0,55 €. 
Abonament de 10 viatges .................................................................. 8,10 €.- 
Abonament 10 viatges jubilats, pensionistes, discapacitats, estudiant.... 4,30 €.- 
Abonament 20 viatges per a estudiants i 1 acompanyant adult dels CEIP 
pertanyents al municipi........................................................................ 4,30€.- 
El servei serà gratuït fins als 3 anys. 

Creiem que hauria d’existir un preu especial per a les persones aturades o amb risc 

d’exclusió social. 

 

Annex X- Fotocòpies 

- DIN A-4 o foli ............................................................................................. 0,18 € 
- DIN A-3 ..................................................................................................... 0,37 € 

CONSIDERACIONS: 

Considerem abusius aquests preus. Una cosa és recuperar la despesa de la tinta i el 

paper, l’altra és fer benefici amb aquest servei. Si aquesta taxa fós imposada a tothom 

(partits polítics, etc) no hi hauria pèrdues, i aquestes pèrdues no s’haurien de fer pagar 

a la ciutadania. 

ANNEX XII. UTILITZACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL 

TAXES ACTUALS: 
 

1. Entrades diàries: 
Adults ( a partir 18 anys) .............................................................................................. 
3,15 € 
Juvenils (de 15 a 18 anys) .......................................................................................... 
2,60 € 
Infantils (fins a 15 anys) ............................................................................................... 
2,60 € 
Pensionistes i Jubilats .................................................................................................. 
2,60 € 
2. Abonaments 10 banys: 
Adults (a partir de 18 anys) ........................................................................................ 
24,10 € 
Juvenils (de 15 a 18 anys) ......................................................................................... 
23,00 € 
Infantils (fins a 15 anys) ............................................................................................ 
23,00 € 
Pensionistes i Jubilats ................................................................................................ 
23,00 € 
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CONSIDERACIONS: 

En aquest cas, entenem que ha d’existir també un descompte per a les persones 

aturades o amb risc d’exclusió social. 

 

 
 
 
ANNEX XIV. UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DELS BÉNS 
IMMOBILIARIS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT. 

 

PREUS ACTUALS 

 

C ) Nau Multi usos per celebració d’actes................................................. 450,00 € 
 
D ) Casal Municipal: 
Sala gran del Casal................................................................................ 275,00 € 
Sala de reunions .................................................................................... 65,00 € 

 

E ) Altres edificis o locals: 
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Per dia..................................................................................................... 160,00 € 

 

CONSIDERACIONS: 

Considerem que en aquest punt de les ordenances fiscals del nostre municipi, hi ha 

una clara voluntat de restringir i privatitzar els espais municipals. La CUP però, 

entenem que cal potenciar l’accés de les entitats torrenques als espais municipals, i 

actualment és impossible. 

Proposem que aquest punt, quedi de la següent manera: 

-Pel que fa a les instal·lacions esportives, caldria diferenciar si es tracta d’un 

entrenament, o bé d’una competició. 

 

Volem que també es tingui en compte: 

 

 

 

Pel que fa a les sales de reunions, no han de suposar cap cost econòmic per a les 

entitats. Sí que estem d’acord en imposar una fiança ètica per tal de suplir algun dany 

ocasionat. 

Pel que fa a la Sala gran del Casal Municipal o altres sales per dur a terme actuacions 

musicals i festes a càrrec de les entitats: 
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Totes aquestes rebaixes anirien condicionades a la participació de les entitats 

torrenques en els espais de participació que ofereix l’ajuntament i estar inscrites al 

registre d’entitats. 

ANNEX XV. ACTIVITATS DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA 

PREUS ACTUALS: 

Tiquet sopar Nit de Fi d'Any .........………………….. 45,00 € persona 

 

 

CONSIDERACIONS: 

Considerem que aquests preus no són ètics; no estan a l’abast de la ciutadania, sinó a 

l’abast d’una minoria. Un ajuntament ha d’estar al servei de tothom, per tant els seus 

serveis també han d’estar a l’abast de tothom. Creiem que aquest sopar és un sopar 

elitista, que promou el luxe i fet per la galeria. Si es creu que aquest sopar ha de 

perpetuar aquests preus, els beneficis hauran de contribuir en les millores dels serveis 

comunitaris. 

ANNEX XVII. ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN L’APARCAMENT SOTERRANI 
MUNICIPAL DEL CARRER FILADORS 

PREUS ACTUALS: 

Article 4. Tarifes (IVA inclòs) 
1. El preu d’aquest servei, IVA inclòs, és el següent: 
Preu minut : 0,0236 euros per minut 
Preu màxim diari: 15,93 euros. 
2. Abonaments mensuals: 
- Abonament diürn de 12 hores: 50 euros mensuals. 
- Abonament nocturn de 12 hores: 40 euros mensuals. 
- Abonament de 24 hores: 80 euros mensuals. 
- Fiança dipòsit targeta abonament: 15 euros per unitat. 
Els abonaments mensuals són d’aplicació per mesos naturals exceptuant el primer 
mes 
que podrà començar en dia 1 o 15 abonant la part proporcional. 
El pàrking està tancat per la nit. 
3. Abonaments per comerciants, professionals, empreses, etc. 
- Tiquets de 30 minuts: 0,35 euros per unitat. 

CONSIDERACIONS: 

Aquest aparcament és una despesa prescindible. Ha costat més del que es va 

pressupostar, i mensualment genera unes despeses totalment il·legítimes. És 

innecessari perquè no hi ha una demanda. Davant d’aquestes despeses recomanem 
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el tancament d’aquest aparcament donat a que ja hi han espais suficients per a poder 

aparcar.  

 

ORDENANÇA 4 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

 

 

CONSIDERACIONS: 

1_La CUP  demana passos endavant al govern municipal, com és la redacció d'un 

Reglament de Pisos Buits que permeti el recàrrec del 50% de l'IBI sobre els immobles 

buits "amb caràcter permanent" que ja recullen les ordenances, taxa que busca 

augmentar el parc d’habitatges de lloguer. 

2_Considerem que en aquests moments de crisi econòmica, tots hem de fer un esforç 

per contribuir, per tant, l’ajuntament hauria de buscar les vies per tal de que l’Església 

catòlica abonés l’import de l’IBI, on actualment aquesta n’està exempta. 

3_Considerem que cal fer una revisió cadastral per tal d’actualitzar i saber si els preus 

s’ajusten a la realitat. Per exemple, CiU Lleida ho ha demanat. 

4_Considerem que les rendes més altes haurien de contribuir en més mesura. 

5_ Gravar de diferent manera, en l’Import de Béns Immobles, una llar principal i una 

llar no principal 

6_ Considerem que el pagament de la quota hauria de fraccionar-se en dos terminis 

separats entre si per, almenys, 5 mesos, i l’ajuntament ha de vetllar perquè no es 

produeixin solapaments amb el pagament d’altres impostos o taxes municipals fruit 

d’aquest fraccionament. Aquest aplaçament no produirà interessos a favor de 

l’Ajuntament. 

ORDENANÇA 7  
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER AL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI 

D'AIGUA 

Considerem que aquest servei l’hauria de gestionar l’ajuntament, ja que és un servei 

essencial bàsic i amb el qual no se n’hauria de fer negoci. 
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Mentres hi ha famílies que es queden sense subministrament d’aigua, l’empresa 

gestora acumula grans beneficis, per exemple l’any 2011, ha acumulat uns beneficis 

de 17.510.000,00 euros.   

ORDENANÇA 9 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES 

Considerem que ja que es fan escaletes per a tallers, bars, habitatges, caldria fer una 

escaleta dedicada a entitats financeres. 

Considerem que aquells habitatges que estan fora del nucli urbà, han de pagar més 

dels que estan dins del nucli urbà, ja que cal contar amb les despeses que genera 

moure la màquina. 

 
 
 
 
 
 
 
Taxes actuals: 
Pel que fa a altres locals: 
 
 
 
Article 5. Base Imposable i Quotes. 
 
Les bases imposables i quotes seran les fixades en les següents tarifes, tot aplicant-se 
d’acord 
amb les activitats declarades pels subjectes passius, en quant a les escombraries 
procedents 
d’activitats mercantils. 
 
Bases                                                                                                          Quota anual/ 
Euros 
A) Habitatges de caràcter familiar ...................................................................... 129,50€ 
 
c) Restaurants: 
Fins a 50 m² de superfície ................................................................................. 719,00 € 
De 51 a 100 m² de superfície ......................................................................... 1.064,00 € 
De 101 a 150 m² de superfície ........................................................................ 1.297,00€ 
De 151 a 200 m² de superfície ........................................................................ 1.371,00€ 
De 201 a 250 m² de superfície ........................................................................ 1.418,00€ 
De 251 a 300 m² de superfície ........................................................................ 1.497,00€ 
Més de 300 m² de superfície ........................................................................ 1.555,00 € 
 
d) Bars, cafeteries i gelateries: 
Fins a 50 m² de superfície ................................................................................. 579,00 € 
De 51 a 100 m² de superfície ............................................................................ 649,00 € 
De 101 a 150 m² de superfície ........................................................................... 709,00€ 
Més de 150 m² de superfície .............................................................................. 772,00€ 
 
e) Discoteques: 
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Fins a 100 m² de superfície ............................................................................... 709,00 € 
De 101 a 150 m² de superfície .......................................................................... 923,00 € 
De 151 a 300 m² de superfície ....................................................................... 1.360,00 € 
Més de 300 m² de superfície ......................................................................... 1.492,00 € 

CONSIDERACIONS: 

No pot ser que es paguin 579 euros per un local de 50m, i 772 euros per un de més de 

150m2; creiem que es bonifica aquell que té més. Per tal de ser racionals, s’haurien de 

pagar les parts proporcionals. En aquest punt, es fan evidents que les ordenances 

fiscals de Torredembarra són una eina d’afavoriment al que més té i un mitjà per 

escanyar aquell que menys té. Per tant, considerem de nou, que qui més té, és qui 

més ha d’aportar, i no al revés. 

Proposem per a l’article 5.a, les següents modificacions: 

NUCLI URBÀ  

Per habitatge o apartament (habitatges col·lectius) 90€ 

Per xalet, edificació aïllada o pareada 100,65€ 

Per locals comercials sense activitat 25€ 

ALTRES  (urbanitzacions, etc.) 

Per habitatge o apartament (habitatges col·lectius) 100€ 

Per xalet, edificació aïllada o pareada 107,05€ 

Per locals comercials sense activitat 30€ 

 

El criteri que s’ha seguit en l’elaboració d’aquesta relació és que les vivendes fora de 

nucli urbà se’ls apliqui una taxa major que les que es troben en nucli urbà pels costos 

que té el trasllat d’aquesta infraestructura en aquestes urbanitzacions. En el mateix 

sentit, també creiem que els ciutadans que viuen en habitatges col·lectius han de 

pagar menys que aquells que viuen en edificacions aïllades o cases.  

 

ORDENANÇA 17 
TAXA PER RETIRADA O IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
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CONSIDERACIONS: 

Ens oposem fermament a l’augment de taxes d’aquesta ordenança, i afirmem que 

darrera d’aquestes ordenances existeix una voluntat descarada de recaptar diners. Per 

que aquesta ordenança sigui una mica legítima, caldria cuidar i netejar el dipòsit 

municipal de vehicles. Tenim un dipòsit municipal totalment deixat amb clars 

símptomes d’abandonament, al qual no li genera cap despesa tenir vehicles aparcats; 

al contrari, és diner net i fàcil que entra ràpidament a les arques municipals. 

 

ANY 2013: 
 
ANNEX APARTAT TRETZÈ 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 
PÚBLICA AMB CAIXERS AUTOMÀTICS, MÀQUINES EXPENEDORES DE 
PRODUCTES O 
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

Tarifes. 
- Caixers automàtics confrontats a la via pública, a l’any ................................ 140,25 € 
- Màquines expenedores de productes o instal·lacions anàlogues, 
ubicades en terreny privatiu confrontant a la via pública, a l’any ..................... 140,25 € 
- Màquines expenedores de productes o instal·lacions anàlogues, 
ubicades sobre la via pública, a l’any ............................................................... 140,25 € 
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ANY 2014: 

 

CONSIDERACIONS: 

Proposem canviar la redacció de l’apartat 14 d’aquesta taxa, quedant de la següent 

manera: 

“Caixers automàtics confrontats a la via pública a l’any 400,00€”. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS: 

La CUP de Torredembarra ja venia denunciant la manca de transparència en les 

gestions del nostre consistori. Després d’haver analitzat la proposta d’ordenances 

fiscals per a l’any 2014, es fa més important que mai, la creació d’un òrgan per a la 

transparència econòmica de les gestions públiques a Torredembarra. Considerem 

il·legítims i injustificats l’augment de taxes. Aquest augment de taxes l’emmarquem 

dins d’una estratègia per tal de fer quadrar els comptes de la junta de govern; una 

junta de govern que ja hem qualificat com a ineficient per poder gestionar l’economia a 

la nostra vila. Aquestes ordenances, són també una estratègia per acontentar als que 

més tenen i escanyar als que més pateixen: les classes populars de Torredembarra. 

No s’han tocat els privilegis de les rendes més altes, però si que es vulneren els drets 

més elementals del conjunt de la societat. Les persones paguem i no deixem de pagar, 

i a canvi de què? Paguem per perdre escoles, paguem per perdre ambulàncies, 

paguem per perdre la feina, paguem per perdre la casa, en definitiva, paguem per 

perpetuar els privilegis d’una minoria; paguem per perdre els nostres drets. 

Cal que l’ajuntament obri un procés participatiu, on totes elaborem unes ordenances 

fiscals consensuades, i entre elles, decidir quins han de ser els sous dels nostres 

representants polítics, per que si som nosaltres qui els portem a on estan, som 

nosaltres qui decidim quines són les seves retribucions. Cal eliminar tots els càrrecs de 
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confiança i el luxe de les dietes i les pagues de nadal; cal suprimir regidories que no 

serveixen per a res, com ara Benestar Social, cal analitzar la superpoblació de 

funcionaris/es en àrees molt concretes del nostre consistori; en definitiva, hem de 

demanar explicacions i responsabilitats al despilfarro econòmic del nostre consistori. 

Això pel que fa a ètica i moralitat; però pel que fa a polítiques socials; 

Cal protegir aquelles persones que més pateixen, posicionant-se al costat dels 

precaris i no dels que precaritzen vides; és la feina d’un representant polític. Cal aturar 

desnonaments i desobeïr les estructures i competències municipals; ja que aquestes 

s’han mostrat insuficients i incapaces de solucionar els problemes. Cal prioritzar 

l’economia local i deixar de beneficiar a multinacionals i empreses externes que 

especulen amb l’alimentació. En primer lloc, cal voluntat política, i de bén segur que 

ens trobarieu per treballar colze a colze per a la màxima justícia social a 

Torredembarra, la màxima que entre totes i tots siguem capaços de dotar-nos. Cal fer 

polítiques valentes que defensin i blindin els drets de les classes populars; ja s’ha 

acabat el periòde de defensar i protegir a la Troika i els seus aliats! 

Cal que entre totes i tots participem, i decidim, (per que democràcia és decidir) sobre 

els nostres propis pressupostos municipals. En definitiva cal canviar la mentalitat; però 

el que més ens preocupa és que és possible, però hi ha qui no vol. 

Aturem aquestes ordenances; aturem l’atracament a les classes populars. 

Desobediència. 

 

 

 

 

 

 

 


