AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS PÚBLICS

Article 1.L’establiment i la fixació de taxes es regula per la Llei 25/1998 que modifica el règim legal
de les taxes estatals i supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril, i en allò que no
preveuen els textos anteriors, són d’aplicació les previsions d’aquesta Ordenança.
Article 2.Tenen consideració de taxes:
Les contraprestacions pecuniàries que es satisfan per la prestació de serveis o la pràctica
d’activitats administratives en règim de dret públic de competència municipal quan hi
concorrin alguna de les dues circumstàncies següents:
1. Que la sol·licitud o recepció del servei per part de l’interessat no sigui voluntària
2. Que el servei no es presti efectivament pel sector privat.
Article 3.- Obligats al pagament.
Estan solidàriament obligats al pagament:
a) Els qui han sol·licitat la prestació del servei sempre que no s’esdevingui la
circumstància prevista en el paràgraf 2 de l’article 8.
b) Els qui gaudeixin, utilitzen o aprofiten els serveis o activitats pels quals cal satisfer les
taxes, encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència, autorització o
prestació.
Article 4.-
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No estan obligades al pagament de taxes les administracions públiques per als aprofitaments
inherents als serveis públics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que
immediatament interessen la seguretat ciutadana.
Article 5.El pagament de taxes per serveis o aprofitaments efectuats i no prèviament autoritzats o que
ultrapassessin els límits de l’autorització, no comporten la legalització de les utilitzacions o
prestacions no autoritzats i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei o de
l’aprofitament i amb les sancions o altres mesures que corresponguin.
Article 6.- Naixement de l’obligació.
L’obligació de pagar la taxa neix amb l’inici de la prestació del servei o la pràctica de
l’activitat.
També neix l’obligació en el moment d’utilitzar un servei públic o d’efectuar un aprofitament
especial, encara que no hagi estat autoritzat.
Article 7.L’Ajuntament podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial.
Quan per causes que no són imputables al pagament obligat de la taxa, el servei públic,
l’activitat administrativa o el dret a la utilització del domini públic no es practiqui, l’import
esmentat es retorna a qui ha fet el dipòsit.
Article 8.Per al pagament de la taxa, l’Ajuntament pot establir períodes de venciment, mitjançant el
reglament del mateix servei o per acords de caràcter general.
Si hom no ho hagués establert explícitament, en cas que es tracti de prestació de serveis de
tracte successiu, el venciment serà l’últim dia del trimestre natural; en qualsevol altre supòsit,
si el cobrament s’ha d’efectuar per ingrés directe, el venciment es produeix en el moment de
la notificació; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.
Article 9.- Gestió de les taxes per aprofitament especial o prestació de servei.
L’administració pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que
consideri necessàries per conèixer el grau real d’utilització del servei o d’aprofitament i pot,
així mateix, fer les comprovacions oportunes.
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En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeix les comprovacions,
l’administració municipal pot efectuar les liquidacions per estimació, partint de les dades que
posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients.
Article 10.L’Administració Municipal pot suspendre, salvant que existeixin normes específiques que ho
prohibeixin, la prestació del servei o l’aprofitament especial quan els qui estan obligats al
pagament incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici
d’exigir el pagament de les taxes acreditades.
Article 11.No estan subjectes al requisit de notificació individual les taxes que siguin de caràcter
periòdic i el subjecte passiu i la quota coincideixen amb l’obligat al pagament. La no
obligatorietat de notificar s’entén als supòsits d’increment de la taxa quan aquest respon a una
actualització de caràcter general.
Quan les taxes no s’hagin satisfet en el venciment que els correspongui, l’administració
municipal pot exigir, a més de les quotes vençudes, els seus interessos de demora aplicant el
tipus d’interès legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l’obligació.
Article 12.Al cap de sis mesos del venciment, l’ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via
de constrenyiment. El procediment executiu s’inicia amb l ‘expedició de la certificació de
dèbit corresponent i la justificació d’haver-se intenta el cobrament o haver-se fet el seu
requeriment.
Article 13.- Establiment i fixació de les taxes per prestació de servei.
L’establiment i fixació de les taxes correspon al Ple sense perjudici de les seves facultats de
delegació en la Comissió de Govern, de conformitat amb l’article 26.2.b de la Llei 7/1985 de
2 d’abril.
L’Ajuntament pot atribuir als seus organismes autònoms la fixació de les taxes establertes pel
mateix Ajuntament, corresponents als serveis a càrrec dels esmentats organismes, excepte
quan les taxes no cobreixin el seu cost. Aquesta atribució podrà fer-se, així mateix, i en els
mateixos termes, en relació amb les consorcis salvat que hi hagi una indicació diferent que en
els seus estatuts.
En ambdós supòsits, els organismes autònoms i els consorcis han d’enviar a l’Ajuntament una
còpia de la proposta i de l’estat econòmic d’on es desprengui que les taxes cobreixen el cost
del servei.
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Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes de les taxes no comprenen l’impost
sobre el valor afegit (IVA), que s’hi farà repercutir d’acord amb la normativa que el regula.
Les taxes establertes pels diferents conceptes i/o activitats i les tarifes corresponents, figuren a
l’Annex unit a aquesta Ordenança.
Article 14.- Meritament.
El meritament es produeix quan es presenti la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient
que no s’efectuarà sense que s’hagi efectuat el pagament.
En les taxes de venciment periòdic, el meritament tindrà lloc l’1 de gener el període impositiu.
Article 15.L’import de les taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats ha de satisfer, com
a mínim, el cost del servei prestat o l’activitat practicada.
Article 16.No es poden exigir taxes per a cap dels servies o activitats següents:
a) Abastament d’aigua en fonts públiques
b) Enllumenat de vies públiques
c) Vigilància pública en general
d) Protecció civil
e) Neteja de la via pública
f) Ensenyament en les nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí
Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l’endemà de la seva publicació en el BOP de
Girona. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la
seva derogació expresses.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta Ordenança Fiscal deroga l’anterior Ordenança Fiscal número 13 Reguladora de la
Taxa de per la Prestació del Servei de Piscina Municipal, publicada íntegrament en el BOP de
Girona número 168 de 31 de desembre de 1998, pàgines 11963 i 11964.
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ANNEX DE LES TARIFES DE TAXES D’UTILITZACIÓ PER PRESTACIONS DE
SERVEI PÚBLIC.

1.- Taxa prestació servei de menjador escolar (CEIP Martí Inglés, Llar d’infants i
Casals municipals)
Fixes

Eventual

Servei de menjador

5,75 €

6,35 €

Servei de menjador per lactants

2,74 €

3,00 €

El pagament del servei es durà a terme per anticipat. En cas de baixa del servei
l´usuari tindrà dret al reemborsament sempre i quan efectuï la sol·licitud dintre del
termini màxim del mes següent al que hagi causat la baixa.
2.- Taxa de prestació de servei d’ acollida d’infants
mensual

Eventual

De les 8:00 a les 8:30 h.

10,00 €

2,00 €

De les 8:00 a les 9:00 h.

20,00 €

3,50 €

De les 16:30 a les 18:00 h.

20,00 €

3,50 €

De les 8:00 a les 9:00 h. i de les
16:30 a les 18:00 h.

35,00 €

6,50 €

3.- Taxa de prestació de servei de recollida de vehicles abandonats
Tarifa única de recollida de vehicles abandonats a
la via pública

126,00 €

4.- Taxa prestació servei de Llar d’infants
EMPADRONATS

NO
EMPADRONATS

CURS P0
Jornada completa – mensualitat
Mitja jornada – mensualitat

180,00 €
144,00 €

220,00 €
176,00 €

CURSOS P1-P2
Jornada completa – mensualitat
Mitja jornada – mensualitat

150,00 €
120,00 €

200,00 €
160,00 €

150,00 €

180,00 €

MATRICULA
Per tot el curs (de l’1 de
setembre fins el 31 d’agost)
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- Als efectes de consolidar la plaça s’haurà de fer efectiu l’import total de la
matrícula. Garantint d’aquesta manera el dret a les places vacants a les famílies amb
fills que restin amb llista d’espera.
- Aquells infants que es matriculin un cop iniciat el curs escolar, pagaran la part
mensual proporcional de la matrícula.
- El pagament del servei es durà a terme per anticipat. A partir que s’adjudica la plaça
s’haurà de pagar el servei mensualment. En cas de baixa d’un alumne/a s’haurà de
comunicar al centre amb un mes d’antelació, en cas contrari, el centre emetrà el nou
rebut que el contribuent estarà obligat a pagar.
- En cas de baixa forçosa o obligatòria d’assistència a la llar d’infants d’un mes
sencer l’usuari tindrà dret al reemborsament de la quota mensual que hagi satisfet per
anticipat sempre i quan s’efectuï la sol·licitud dintre del termini màxim del mes
següent al que hagi causat la baixa, fent referència a mesos sencers, i s’acrediti la baixa
forçosa mitjançant un certificat mèdic.
- En el cas d’impagament de dues quotes mensuals consecutives o tres quotes no
consecutives dintre d’un mateix curs escolar donarà lloc a la baixa automàtica de la
inscripció i la pèrdua de la plaça per part de l’infant.
- Les famílies que simultàniament tinguin dos o més fills matriculats a la Llar
d’Infants La Muntanyeta de Palau-saverdera, tindran dret a una bonificació del 10% de
la matrícula i de la tarifa mensual que li correspongui per cada un dels fills matriculats
al centre, mentre es mantingui la situació de simultaneïtat.
5.- Taxa prestació servei de piscina municipal
Entrades PUNTUALS (sense IVA)
Adult
Juvenil
Laborable
3,808 €
2,962 €
Laborable tarda*
2,116 €
1,693 €
Festiu
4,739 €
3,597 €
Festiu tarda*
2,539 €
2,116 €
Abonaments de deu entrades:19 ,40 €
*Tarda a partir de les 17h.
SISTEMA ABONAMENTS (sense IVA) **
Palauencs
Individual
Familiar
Setmana*

Estiu

Juny

Juliol

Agost

Juvenil

53,34 €

15,80 €

23,71 €

23,71 €

10,86 €

Adult

67,16 €

18,43 €

27,66 €

27,66 €

13,82 €

Base

54,33 €

14,50 €

25,20 €

25,20 €

10,87 €

Preu pers.

14,82 €

3,94 €

5,93 €

5,93 €

2,96 €

Preu pers.

11,07 €

SISTEMA ABONAMENTS (sense IVA) **
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Setembre

Forans
Individual
Familiar
Setmana*

Estiu

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Juvenil

68,12 €

18,70 €

28,05 €

28,05 €

14,03 €

Adult

85,16 €

25,37 €

38,07 €

38,07 €

17,03 €

Base

70,12 €

17,38 €

26,03 €

26,03 €

13,10 €

Preu pers.

19,04 €

5,34 €

8,02 €

8,02 €

4,01 €

Preu pers.

13,58 €

S’aplicarà la tarifa juvenil pels menors de 18 anys.
Gaudiran d’un 50% de bonificació els majors de 60 anys.
L’ abonament familiar el podrán sol·licitar nuclis familiars amb fills menors de 18 anys. En
quedaran exclosos els fills majors de 18 anys.
DILIGÈNCIA.
La darrera modificació d’aquesta Ordenança Fiscal fou aprovada provisionalment per acord pel Ple de la
Corporació del dia 24 de setembre de 2020. Un cop transcorregut el període d’exposició al públic, les
modificacions van quedar aprovades definitivament publicant-se el text íntegre en el B.O.P. núm. 238, de data 11
de desembre de 2020.
Palau-saverdera, 22 de desembre de 2020.
Vist i plau
L’Alcaldessa

Ho certifico
El Secretari
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