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Identificació de l’expedient: 3016/2019 2461
Assumpte: Modificacions de l'ordenança general reguladora de preus públics per l'exercici
2020 i ss.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Vist el Decret d’Alcaldia 1373/2019, de 2 d’agost, pel qual s’ordena incoar expedient per 
aprovar les modificacions de l’ordenança general de preus públics que hagin d’entrar en 
vigor el dia 1 de gener de 2020;

D’acord amb el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar 
la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, sense perjudici de 
la interpretació d’aquest precepte realitzada per la Direcció General de Tributs, en informe 
de 19 de gener de 2018, i als efectes  de reforçar la seguretat jurídica dels obligats al 
pagament;

Es considera oportú dur a terme una consulta pública prèvia, a través del Portal de 
Transparència de l’Ajuntament de Canet de Mar, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la 
ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura 
modificació normativa, durant el termini de 10 dies hàbils, prenent com a referència el 
següent marc:

a) Antecedents

Actualment es  troben en vigor les següents ordenances reguladores de preus públics:

Núm. Títol
24 ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 

D’AJUDA A DOMICILI
ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

Addicionalment, es troba en fase d’informació pública la següent ordenança reguladora de 
preu públic, aprovada provisionalment per Ple de l’Ajuntament en sessió de 1 d’agost de 
2019:

Núm. Títol
ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa

La revisió anual de les ordenances reguladores de preus públics vigents pretén identificar i 
resoldre possibles problemes associats a:

- Inadequació del redactat de l’ordenança a modificacions legals aprovades.
- Errors lingüístics o de sistemàtica de les normes.
- Inadequació de l’import de les taxes als límits mínims de l‘article 44.1 TRLHL.
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- Deficient cobertura de cost en la prestació de determinats serveis o activitats.
- Inequitat en el disseny i aplicació dels preus públics

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Als efectes de coordinar les decisions en matèria d’ordenació d’ingressos de dret públic, es 
considera convenient tramitar conjuntament, en un únic expedient, totes les modificacions de 
preus públics, i en paral·lel a la tramitació de l’expedient de modificacions d’ordenances 
fiscals reguladores de tributs.

d) Els objectius de la norma

Els objectius que es pretenen assolir amb la revisió i, si s’escau, d’aquesta normativa són:

1. Garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera

2. Reforçar la seguretat jurídica, millorant llur redacció i adequació al marc legal.
3. Millorar l’eficiència en la gestió i recaptació dels preus públics.
4. Millorar l’equitat dels preus públics, dins els límits permesos per la legislació aplicable
5. Atendre finalitats d’ordre social, mediambiental o de protecció del patrimoni, dins els 

límits permesos per la legislació aplicable.
6. Reordenar la distribució de costos dels serveis i activitats entre contribuents i usuaris.

e) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

De conformitat amb el que estableix l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLHL), aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març, que autoritza a les 
entitats locals a establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d’activitats 
de la seva competència per als quals no concorri cap de les circumstàncies previstes en 
l’article 20.1.B TRLHL, que són les que defineixen l’àmbit objectiu de les taxes per prestació 
de serveis o realització d’activitats administratives.

Fent ús de la previsió continguda en l’article 47.1 TRLHL, el Ple de la corporació, en sessió 
extraordinària de 4 de juliol de 2019, va delegar en la Junta de Govern Local l’adopció dels 
acords d’aprovació dels preus públics.

El TRLHL no regula el procediment d’aprovació, modificació i supressió dels preus públics.

Per la seva  banda, el Tribunal Suprem, en sentència de 14 d’abril de 2000, va assenyalar 
que, en el cas dels preus públics, en no tenir naturalesa de tributs, s’estableixen o 
modifiquen per un acord del Ple o, per delegació, de la Comissió de Govern (actual Junta de 
Govern Local) sense necessitat de seguir el procediment previst als articles 15 a 19 per les 
ordenances fiscals, ni tant sols d’utilitzar la forma d’ordenances segons procediment de 
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

No obstant l’anterior, i als efectes de garantir el principi de seguretat jurídica en les relacions  
entre administració i obligat al pagament, l’Ajuntament va aprovar una ordenança general 
reguladora de preus públics, que ara es proposa revisar i, eventualment, modificar. De 
conformitat amb l’article 22.2.d). de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, el Ple és l’òrgan competent per aprovar ordenances, quedant exclosa la 
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delegació de l’exercici d’aquesta competència en l’Alcaldia o la Junta de Govern Local, 
d’acord amb l’apartat 4t del mateix article.

No existeixen alternatives a aquest instrument per assolir els objectius 2, 3 i 6 de l’apartat 
anterior. Això, sense perjudici de les actuacions que, amb caràcter complementari, es puguin 
dur a terme en matèria de comunicació institucional, modernització tecnològica, 
reorganització interna i col·laboració interadministrativa.

Els objectius 4 i 5 també es poden assolir mitjançant polítiques de foment via despesa 
(subvencions, beques i premis), de prestació de serveis, o d’intervenció administrativa 
diferents de les ordenances fiscals, amb les limitacions derivades del marc competencial i 
els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’objectiu 1 també es pot assolir mitjançant reducció de la despesa no financera.

Termini i forma de presentació de les aportacions

Les aportacions que es vulguin realitzar en el marc d’aquesta consulta pública es poden 
trametre, durant el termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de 
l’anunci al Portal de Transparència, pels mitjans previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en 
particular:

- A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Canet de Mar (Carrer Ample, 11 
08360 Canet de Mar).

- A través de l'e-Tram, el mòdul de tramitació electrònica que ens facilita el Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya (https://canetdemar.cat/tramits).

https://canetdemar.cat/tramits
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