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Identificació de l’expedient: 3016/2020 3576
Assumpte: Modificacions de les ordenances reguladores de preus públics per l'exercici
2021 i següents
DECRET D’ALCALDIA
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Fets:
Vist que resulta necessari revisar les ordenances reguladores dels preus públics per serveis
i activitats de competència municipal actualment vigents.
Vista la proposta formulada per la tècnica del departament d’Educació, de modificació de
l’ordenança reguladora del preu públic per serveis de l’escola bressol.
Vista la proposta formulada pe la coordinadora de Benestar Social, de derogació de
l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora del preu públic per servei municipal d’atenció
domiciliària.

05/10/2020 Secretaria
Clara Pérez González

Signatura 5 de 5

Juan Méndez Martínez

Signatura 2 de 5

05/10/2020 Interventor

Fonaments de drets
Vist el que disposen els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL),
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quant al règim jurídic dels preus
públics que poden establir les entitats locals.
Vist que, de conformitat amb l’informe de la Direcció General de Tributs, de 25 de gener de
2018, el tràmit de consulta prèvia previst a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre,
de procediment administratiu comú (LPACAP) “s’ha de substanciar quan es tracti de
l’aprovació d’una nova ordenança fiscal, mentre que en el cas de la modificació d’una
ordenança fiscal ja aprovada amb anterioritat es pot obviar aquest tràmit per tractar-se d’una
regulació parcial de la matèria”.
Vist que d’acord amb l’article 133.2 de la LPACAP, i sense perjudici de la consulta prèvia a
la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti als drets i interessos legítims de les
persones, el centre directiu competent publicarà el text al portal web corresponent, amb
l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar les aportacions addicionals que
es puguin fer per altres persones o entitats.
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Vist que l’anterior precepte no regula cap termini específic per al tràmit d’audiència prèvia, i
atenent al que disposa l’article 82.2 de la LPACAP.
D’acord amb la clàusula residual prevista a l’article 21.1, lletra s) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
Primer.- APROVAR l’avantprojecte de derogació de l’ordenança fiscal núm. 24, reguladora
del preu públic pel servei municipal d’atenció domiciliària amb efectes 1 de gener de 2021.
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Tercer.- ORDENAR la seva publicació al Portal web de l’Ajuntament de Canet durant el
termini de 10 dies hàbils amb l’objecte de donar audiència als ciutadans afectats, d’acord
amb allò previst a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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Segon.- APROVAR l’avantprojecte de modificació de l’ordenança reguladora del preus
públic per serveis de l’escola bressol municipal amb efectes 1 de gener de 2021, segons
annex a la resolució.
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Única.- Es modifica l’article 5è, Naixement de l’obligació, que queda redactat de la següent
manera:
“1.-L'obligació de pagar el preu públic neix quan s'inicia la prestació del servei o la realització
de l'activitat que justifica la seva exigència, encara que no hagi estat autoritzat.
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ANNEX I. MODIFICACIONS DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
SERVEIS DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

2.- El període impositiu de les quotes d’escolaritat és mensual.
En el supòsit d’altes i baixes d’usuaris dels serveis que no coincideixin amb l’inici i final del
curs, s’aplicarà el prorrateig de la quota d’escolaritat per quinzenes, de manera que:
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a) En el supòsit que l’alta es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà l’import
total de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del mes, es
liquidarà el 50% de l’import de la quota mensual.
b) En el supòsit que la baixa es produeixi entre els dies 1 i 15 del mes, es liquidarà el
50% de l’import de la quota mensual, i si es produeix entre els dies 16 i darrer del
mes, es liquidarà l’import total de la quota mensual.
El període impositiu de les quotes de piscina és trimestral. No es contempla el prorrateig
d’aquestes quotes.
3.- Les quotes d’escolaritat es meritaran el primer dia del mes.

Clara Pérez González
Pere Xirau Espàrrech

Les quotes pels serveis complementaris de menjador i acollida, quan s’exigeixin mitjançant
preus unitaris, es meritaran amb la prestació de cada àpat o servei d’acollida.
4.-Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu, el servei o l'activitat no
es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent.
Sense perjudici del que estableixen els apartats anteriors, si es produís la suspensió o
tancament del servei per part de l’administració abans d’haver-se abonat l’import del preu,
es procedirà a la baixa proporcional de la quota, determinada per dies lectius.”
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Les quotes de piscina es meritaran el primer dia del trimestre.
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