
 

 

Ajuntament de Taradell 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 47 

 
PREU PÚBLIC SERVEI “PARC DE LES OLORS” 

 
 
Article 1r. Fonament Legal i Naturalesa 
Aquesta Ordenança s’estableix d’acord amb el que disposa l’article 127 en 
relació amb l’article41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
La seva normativa aplicable està desenvolupada al Capítol VI del Títol I de 
l’esmentada normativa en la seva redacció actual. 
També li són aplicables altres normes concordants sobre les Hisendes Locals i 
supletòriament per la Llei 8/1989 de 15 d’abril de Taxes i Preus Públics, també 
en la seva redacció actual. 
 
Article 2n. Concepte 
Tenen la consideració de Preus Públics les contraprestacions pecuniàries que 
se satisfan per: 

 La prestació de serveis o la realització d’activitats de competència de 
l’Entitat Local, sempre que no hi concorri cap de les següents 
circumstàncies: 

a. Que no siguin de sol·licitud o, recepció voluntària per als administrats. A 
aquests efectes, no es considera voluntària la sol·licitud o la recepció per part 
dels administrats: 
-  Quan estigui imposada o incorporada per disposicions legals o reglamentàries. 
- Quan els béns, els serveis o les activitats requerides siguin imprescindibles per 
a la vida privada o social del sol·licitant. 
b. Que no els presti o els efectuï el sector privat, tant si s’ha establert com si no 
la reserva a favor del sector públic d’acord amb la normativa vigent 
 
Article 3r. No Exigibilitat 
No es poden exigir Preus Públics per a cap dels serveis 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 els nivells d’educació pre-escolar i educació general bàsica. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
L’obligació de pagar el preu públic naixerà quan s’iniciï la prestació del servei a 
la realització de l’activitat. 
 
Article 5è. Obligats al Pagament 
Estan obligats al pagament dels preus públics les persones o Entitats que es 
beneficiïn dels serveis o de les activitats per les quals s’hagin de satisfer els 



 

 

preus, encara que no hagin demanat la corresponent concessió, llicència o 
autorització. 
 
Article 6è. Quantia i Obligació de Pagament 
1. L’import dels preus públics haurà de cobrir com a mínim el cost del servei 
prestat o de l’activitat efectuada. 
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho 
aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit, previst a l’apartat 
anterior. 
En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos de l’Entitat les 
dotacions 
oportunes per a la cobertura de la diferència si n’hi ha. 
 
Article 7è. Normes de Gestió, Liquidació i Cobrament 
1. Les Entitats poden exigir els Preus Públics en règim d’autoliquidació. 
2. L’Ajuntament de Taradell podrà exigir el dipòsit previ de l’import total o parcial. 
Per la qual cosa se’n faculta al President la seva exigibilitat. 
3. Quan per causes no imputables a l’obligat a pagar el preu, el servei o l’activitat 
no es presti o no s’exerceixi, procedirà la devolució de l’import corresponent. 
4. Per el pagament del Preu Públic, l’Entitat podrà establir períodes de 
venciment, mitjançant el reglament del mateix servei o per acords de caràcter 
general. Quan es tracti de prestacions de serveis de tracte successiu, el 
venciment serà el del dia fixat per a cada període de temps segons la mateixa 
periodificació establerta de tarifes. 
5. Els deutes per preus públics es podran exigir pel procediment administratiu de 
constrenyiment. 
6. L’Administració pot suspendre, salvat que existeixin normes específiques que 
ho 
prohibeixin, la prestació del servei 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 dels preus acreditats. 
 
Article 8è. Competències en l’Establiment i Fixació dels Preus Públics 
1. El Ple de la Comissió Gestora determinarà els conceptes dels Preus Públics 
que siguin d’aplicació, mitjançant els corresponents annexes a aquesta 
ordenança. 
2. El Ple podrà delegar la fixació i modificació dels preus públics en els termes 
establerts a l’article 7è del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte d’altres Entitats 
supramunicipals a les que hagi estat prèviament atribuït el servei. 
3. La modificació dels preus públics tindrà com a única condició de publicitat la 
notificació als contribuents afectats. 
 
Article 9è. Estudis Econòmics 



 

 

En tot l’expedient d’ordenació i/o modificació dels preus públics hi haurà de 
figurar una memòria/estudi econòmico financer corresponent que en justifiqui la 
quantia i el grau de cobertura financera dels costos corresponents. 
 
Article 10è. Incidència de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
En la determinació de les quanties dels preus públics no s’hi inclourà l’impost 
sobre el valor afegit, que necessàriament s’haurà de repercutir quan procedeixi.  
Els preus que es relacionen en l’Annex inclouen l’iva corresponent a la data 
d’aprovació d’aquesta ordenança.. 
 
Article 11è. Vigència dels Preus Públics 
Els Preus Públics establerts pel Ple de la Comissió Gestora seran vigents a partir 
de la data en què s’acordi la fixació o modificació de la seva quantia, llevat que 
en l’acord expressament es determini una altra data. 
 
Article 12è. Remissió Normativa 
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte 
determinin la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva nova redacció, 
la Llei de Taxes i Preus Públics i demés disposicions concordants. 
 
ANNEX 
Grup de tarifes 1.- Venda de productes del Parc de les Olors al públic.  
La primera xifra indicada en els preus correspon al preu de venda en la botiga i 
la segona al preu de venda en fires o a domicili. 
 
Subgrup A.- Productes Culinaris 
Tarifa1.1: Condiment de Sajolida entre 4,0- 4,5 euros. 
Tarifa1.2: Barreja per carn i pasta 5,0- 6,0 euros. 
Tarifa1.3: Barreja per llegums i peix  5,0- 6,0 euros. 
Tarifa1.4: Sopeta Depur 4,0- 5,0 euros. 
Tarifa1.5: Sopeta toc de bosc 4,0-  5,0 euros. 
Tarifa 1.6: Sopeta de Farigola  4,0- 5,0 euros. 
Tarifa 1.7: Pols d’estèvia  8,0- 9,0 euros. 
Tarifa 1.8:  Infusió activa’t  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.9:  Infusió adéu refredat  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.10:  Infusió bon profit  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.11:  Infusió adéu stress  4,0- 4,5 euros. 
Tarifa 1.12  Infusió TeGust Fresca  5,0 euros. 
Tarifa 1.13:  Infusió TeGust Digest amb camamilla de Linyola  5,00 euros. 
Tarifa 1.14:  Infusió TeGust Balsam  5,00 euros. 
Tarifa 1.15:  Infusió TeGust Relax  5,00 euros. 
Tarifa 1.16:  Infusió TeGust Depur  5,00 euros. 
Tarifa 1.17:  Infusió TeGust Marialluïsa  5,00 euros 
Tarifa 1.18: Ratafia  13,0- 13,5 euros. 
Tarifa 1.19:  Cervesa secret de Linyola  3,0- 3,5 euros. 
Tarifa 1.20:  Cervesa Lusitània  3,0- 3,5 euros. 
 
Subgrup B.- Cosmètica 
Tarifa 1.21: Xampú de romaní 9,0- 11,5 euros. 
Tarifa1.22: Crema hidratant de cos 12,0- 15,0 euros. 



 

 

Tarifa1.23: Crema base 6,0- 7,0 euros. 
Tarifa1.24: Colònia lusitània 11,0- 14,5 euros. 
Tarifa1.25: Colònia Tulàsi 11,0- 14,5 euros. 
Tarifa1.26: Colònia fresca de lavanda 18,0- 20,0 euros. 
Tarifa1.27: Medallons aromàtics   6,5 euros. 
Tarifa 1.28: Sabó espígol 6,0- 7,0 euros. 
 
Subgrup C.- Medicinal i aromàtic 
Tarifa1.28: Ungüents d’àrnica petit 8,0- 9,5 euros. 
Tarifa1.29: Ungüents d’àrnica gran 11,0- 12,5 euros. 
Tarifa1.30: Oli de calèndula 8,0- 9,0 euros. 
Tarifa1.31: Oli essencial arbre del tè  8,0- 11,0 euros. 
Tarifa1.32: Oli essencial de citronella 5,0- 6,5 euros. 
Tarifa1.33: Oli essencial d’eucaliptus 8,25 -11,0 euros. 
Tarifa1.34: Oli essencial gautheria  8.80- 11,0 euros. 
Tarifa1.35: Oli essencial de gerani  14,3- 15,5 euros. 
Tarifa1.36: Oli essencial de lavanda  6,5- 7,0 euros. 
Tarifa1.37: Oli essencial de llimona  7,5- 8,0 euros. 
Tarifa1.34: Oli essencial d’orenga  12,7 – 15,9euros. 
Tarifa1.39: Oli essencial de menta piperita   10,5- 13,2 euros. 
Tarifa1.40: Oli essencial de sàlvia  6,5- 8,0 euros. 
Tarifa1.41: Oli essencial de romaní 6,5- 7,0 euros.  
Tarifa1.42: Oli essencial de farigola blanca 6,5- 8,0 euros. 
Tarifa1.43: Coixí terapèutic  12,0- 15,0 euros. 
Tarifa1.44: Estalvis aromàtics  5,5- 7,0 euros. 
Tarifa1.45: Ambientador en esprai 4,5-  5,5 euros. 
Tarifa1.46: Ambientador mikado  8,0- 9,0 euros. 
Tarifa 1.47:Tassa Parc de les Olors de Taradell   3,0 euros. 
Tarifa 1.48: Llibret, brins de Lavanda, el Parc de les Olors de Taradell 3,0 euros. 
Tarifa 1,49: Medalló de lavanda ambientador individual 2,25- 2,85 euros. 
 
Grup de tarifes 2.- Tallers i activitats per grups entre setmana i els caps de 
setmana. 
Tarifa 2.1: Visita Guiada al Parc de les Olors, entre 1 i 2h de visita 
aproximadament,   de 3 € per persona en grups de més de 20 persones i 6,0 
euros per persona en grups de fins a 20 persones. 
Tarifa 2.2: Visita i taller mensual amb dinar  20,0 euros per persona. 
Tarifa 2.3: Visita i taller mensual sense dinar de 10.0 menors fins a 12 anys i 15.0 
euros de 13 o més anys i adults. 
 
Grup de tarifes 3.- Tallers  
Tarifa 3.1: Taller fem bossetes aromàtiques amb planta seca  3 euros per 
persona.  
Tarifa 3.2: Taller fem perfums amb olis essencials  4,5  euros per persona. 
Tarifa 3.3: Taller fem remets de cuina  2 euro per persona. 
Tarifa 3.4: Taller fem la nostre pròpia infusió  3.5 euros per persona. 
Tarifa 3.5: Taller fem les nostres sals de bany aromàtiques  3.5 euros per 
persona.  
Tarifa 3.6: Taller fem de jardiners, cuidem les plantes aromàtiques  4 euros per 
persona. 



 

 

Tarifa 3.7: Taller fem els nostres condiments per a la cuina  3.5 euro per persona. 
Tarifa 3.8: Taller fem els nostres olis i vinagres macerats amb plantes culinàries  
4 euros per persona. 
Tarifa 3.9: Altres tipus de tallers: 4 € per persona (material a càrrec dels usuaris). 
 
Grup de tarifes 4.- Escoles 
Tarifa 4.1: Preu escoles bressol escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.2: Preu escoles bressol escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.3: Preu cicle infantil escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.4: Preu cicle infantil escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.5: Preu cicle mitjà escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.6: Preu cicle mitjà escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.7: Preu cicle superior escoles amb menys de 50 alumnes   10,0 euros. 
Tarifa 4.8: Preu cicle superior escoles amb més de 50 alumnes   9,5 euros. 
Tarifa 4.9: Preu Secundària grups de 10 a 15 alumnes  13,20 euros 
Tarifa 4.10: Preu Secundària grups de més de 15 alumnes  12,0 euros 
Tarifa 4.11: Preu Batxillerat grups de 10 a 15 alumnes  13,20 euros 
Tarifa 4.12: Preu Batxillerat grups de més de 15 alumnes  12,0 euros 
Tarifa 4.13: Preu cicles formatius grups de 10 a 15 alumnes  13,20 euros 
Tarifa 4.14: Preu cicles formatius grups de més de 15 alumnes  12,0 euros 
 
Grup de tarifes 5.- Escoles especials, centre ocupacionals, o altres centres 
per a persones amb diversitat funcional. 
Tarifa 5.1: Visita Guiada al Parc de les Olors, entre 1 i 2h de visita 
aproximadament,    de 4,0 per persona en grups de més de cinc i 6,0 euros per 
persona en grups de fins a 5. 
 
Grup de tarifes 1.- Venda de productes del Parc de les Olors a comerciants 
minoristes i establiments de restauració i similars.  
Subgrup A.- Productes Culinaris 
Tarifa1.1: Condiment de Sajolida 3,5 euros. 
Tarifa1.2: Barreja per carn i pasta 3,96 euros. 
Tarifa1.3: Barreja per llegums i peix  3,96 euros. 
Tarifa1.4: Sopeta Depur 3,06 euros. 
Tarifa1.5: Sopeta toc de bosc 3,06   euros. 
Tarifa 1.6: Sopeta de Farigola  3,06 euros. 
Tarifa 1.7: Pols d’estèvia  6,0 euros. 
Tarifa 1.8:  Infusió activa’t  3,0 euros. 
Tarifa 1.9:  Infusió adéu refredat  3,0 euros. 
Tarifa 1.10:  Infusió bon profit  3,0 euros. 
Tarifa 1.11:  Infusió adéu stress  3,0 euros 
Tarifa 1.12:  Infusió TeGust Fresca  4,50 euros. 
Tarifa 1.13:  Infusió TeGust Digest amb camamilla de Linyola  4,50 euros. 
Tarifa 1.14:  Infusió TeGust Balsam  4,50 euros. 
Tarifa 1.15:  Infusió TeGust Relax  4,50 euros. 
Tarifa 1.16:  Infusió TeGust Depur  4,50 euros. 
Tarifa 1.17:  Infusió TeGust Marialluïsa  4,50 euros. 
Tarifa 1.18: Ratafia  9,27 euros. 
Tarifa 1.19:  Cervesa secret de Linyola  2,0 euros. 
Tarifa 1.20:  Cervesa Lusitània  2,0 euros. 



 

 

 
Subgrup B.- Cosmètica 
Tarifa 1.21: Xampú de romaní 6,9 euros. 
Tarifa1.22. Crema hidratant de cos 7,02 euros. 
Tarifa1.23: Crema base 5,50 euros. 
Tarifa1.24: Colònia lusitània 7,80 euros. 
Tarifa1.25: Colònia Tulàsi 7,80 euros. 
Tarifa1.26: Medallons aromàtics  3,60 euros  
Tarifa1.27: Sabó espígol 5,76 euros. 
 
Subgrup C.- Medicinal i aromàtic. 
Tarifa1.28: Ungüents d’àrnica petit 5,80 euros. 
Tarifa1.29: Ungüents d’àrnica gran 9,70 euros. 
Tarifa1.30: Oli de calèndula 6,25 euros. 
Tarifa1.31: Oli essencial arbre del tè  8,0 euros. 
Tarifa1.32: Oli essencial de citronella 4,5 euros. 
Tarifa1.33: Oli essencial d’eucaliptus 7,5 euros. 
Tarifa1.34: Oli essencial gautheria  8.0 euros. 
Tarifa1.35: Oli essencial de gerani  13 euros. 
Tarifa1.36: Oli essencial de lavanda  6,5 euros. 
Tarifa1.37: Oli essencial de llimona  6,0 euros. 
Tarifa1.38: Oli essencial d’orenga  11,5 euros. 
Tarifa1.39: Oli essencial de menta piperita   9,5 euros. 
Tarifa1.40: Oli essencial de sàlvia  3,5 euros. 
Tarifa1.41: Coixí terapèutic  8,14 euros. 
Tarifa1.42: Estalvis aromàtics  4,80 euros. 
Tarifa1.43: Ambientador en esprai  3,12 euros. 
Tarifa1.44: Ambientador mikado  6,50 euros. 
Tarifa1.45: Tassa Parc de les Olors de Taradell   2,50 euros. 
Tarifa1.46: Llibret, brins de Lavanda, el Parc de les Olors de Taradell 3,0 euros. 
 
Disposició final 
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 24/10/2019 entrarà 
en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre no s’acordi la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents.  
 
 


