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Identificació de l’expedient: 3128/2022 1161  
Assumpte: Aprovació d'ordenances reguladores de prestacions patrimonials de caràcter 
públic per 2023 i ss

Amb l'objectiu de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de 
normes amb rang reglamentari, i en virtut del que disposa l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-, 
amb caràcter previ a l'elaboració de la proposta d’ordenança corresponent,  se substancia una 
consulta pública per recaptar l'opinió dels ciutadans i de les organitzacions més 
representatives que potencialment es puguin veure afectats per aquesta, sobre una sèrie 
d'aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat 
i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions 
alternatives reguladores i no reguladores.

MEMÒRIA

I.- INTRODUCCIÓ

En data 3 d’abril de 1995 el Ple de la Corporació va acordar adjudicar a SOREA SOCIEDAD 
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA la gestió indirecta del servei municipal 
d’aigua potable, sota la modalitat d’arrendament de serveis personals, en base al Plec de 
Condicions Economico-Administratives aprovat a l’efecte en sessió plenària de 12 de 
novembre de 1992, signant-se el corresponent contracte administratiu en data 13 de juny de 
1995. 

La durada d’aquest contracte es va establir per un termini de 2 anys, prorrogables tàcitament 
per un període de 8 anys. No havent-se pronunciat cap de les parts en sentit contrari el 
contracte es va prorrogar fins a data 13 de juny de 2005.

Atenent a les modificacions normatives concretades amb l’entrada en vigor del RDLeg. 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, i pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), i apreciada també la 
necessitat de dur a terme un seguit d’actuacions de millora i ampliació del servei municipal 
d’aigua potable, el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 25 de gener de 2002, va 
adoptar, entre altres acords, requerir a SOREA per realitzar inversions per import de 
601.012,10 euros, prorrogar el contracte per la gestió del servei per un període de 20 anys, 
fins a 13 de juny de 2025; i aprovar la refosa de les disposicions vigents del plec de condicions 
econòmico-administratives que han de regular la prestació del servei. 

L’article 28 d’aquest text refós estableix quant a la retribució del gestor del servei  i les tarifes 
del servei el següent:

“El gestor del servei percebrà com a contraprestació per la seva gestió les tarifes del servei, 
les quals es calcularan en els termes i condicions que resultin de l’estudi de tarifes informat i 
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aprovat respectivament per l’Ajuntament i la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya 
o aquells altres ens que en el seu moment així siguin competents en la matèria /.../.”

Les tarifes vigents es troben regulades en l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa 
pel subministrament d’aigua, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Canet 
de Mar a 20 de octubre de 2016, i que ha quedat definitivament aprovada en data 22 de 
desembre de 2016, i que començà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017.

D’acord amb l’article 20 apartat 6è del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, introduït per l’article la disposició final 12 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre: 

“Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la 
prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este artículo, realizada 
de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta, tendrán la 
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo 
previsto en el artículo 31.3 de la Constitución.

En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 
prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, entidades 
públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás fórmulas de 
Derecho privado.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, las 
contraprestaciones económicas a que se refiere este apartado se regularán mediante 
ordenanza. Durante el procedimiento de aprobación de dicha ordenanza las entidades locales 
solicitarán informe preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el 
ordenamiento jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas.”

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 d’abril de 2021, va acordar donar-se per assabentat 
de la transmissió d’una branca d’activitat integrada pels actius i passius de l’activitat del cicle 
integral de l’aigua que la mercantil Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A 
(SOREA) desenvolupa a Catalunya a favor de la mercantil Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A.U (AGBAR) amb efectes d’1 de de gener de 2021, i declarar que la mercantil 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.U (AGBAR) es subroga en tots els drets i 
obligacions del contracte subscrit el 13 de juny de 1995 i de les posteriors modificacions, entre 
aquest Ajuntament i la mercantil Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A 
(SOREA).

Atesa la naturalesa del servei d’aigua i la forma de prestació del mateix, és necessari adequar 
la forma jurídica de la contraprestació econòmica i la seva norma reguladora, establint la 
contraprestació patrimonial de caràcter públic no tributari i aprovant la corresponent 
ordenança, simultàniament a la supressió de la taxa i la derogació de la seva ordenança fiscal 
reguladora.

En data 22 de febrer de 2022 i mitjançant RE 2022/1817, la concessionària SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A va sol·licitar la modificació de la tarifa del servei 
d’aigua mitjançant la presentació de l’estudi de tarifa, actualment en tràmit (exp. 1657/2022 
1360).
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II.- PROBLEMES QUE ES VOL SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Marcar amb “x” les circumstàncies que concorrin

X Adequar la naturalesa jurídica de la contraprestació pecuniària i de la seva norma 
reguladora a l’actual marc legislatiu en matèria de taxes, preus públics i 
prestacionals patrimonials de caràcter públic, ateses les característiques del servei.

Garantir la suficiència financera del servei, considerant el conjunt de recursos de que 
disposa l’entitat local per sostenir-lo.

Modificar la distribució de costos entre els usuaris del servei o l’activitat, que satisfan 
la corresponent taxa o preu públic, i els contribuents del municipi.

Administrar la demanda del servei o activitat, incrementant la consciència de cost 
del servei o redistribuint-la per dies, franges horàries o modalitats de prestació.

Altres :

III.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

L’aprovació de la norma és necessària per: 

Donar compliment als articles 15, 16 i 20.1.A del TRLHL (si són taxes per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local)

Donar compliment als articles 15, 16 i 20.1.B del TRLHL (si són taxes per prestació 
de serveis o realització d’activitats administratives en règim de dret públic de 
competència local)

Donar compliment a l’article 41 i ss del TRLHL i l’article 49 de la LRBRL  (si són 
preus públics per prestació de serveis o realització d’activitats)

X Donar compliment a l’article 20.6 del TRLHL i l’article 49 de la LRBRL  (si són 
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari)

Altres:
No s’escau

L’oportunitat de la seva aprovació rau en:
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X En el cas que es modifiqui la tarifa a partir del procediment instat per la 
concessionària,  la nova ordenança de prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari haurà de reflectir els imports que derivin d’aquella modificació Altrament, 
reflectirà els imports vigents i procedents de la darrera tarifa aprovada.

Altres:
No s’escau

IV.- OBJECTIUS DE LA NORMA

(Si són taxes) L’objectiu de l’ordenança projectada és regular els aspectes 
necessaris per liquidar i recaptar l’exacció que es pretén establir, de conformitat amb 
allò previst a l’article 16 TRLHL: la determinació del fet imposable, subjecte passiu, 
responsables, exempcions, reduccions i bonificacions, base imposable i liquidable, 
tipus de gravamen o quota tributària, període impositiu i meritació; regim de 
declaració i ingrés, dates d’aprovació i començament d’aplicació.

X (Si són preus públics o prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari) 
L’objectiu de l’ordenança projectada és regular els aspectes necessaris per liquidar 
i recaptar l’exacció projectada, tals com el naixement de l’obligació, l’obligat al 
pagament, la quota, els beneficis fiscals, el règim de declaració i ingrés, dates 
d’aprovació i començament d’aplicació.

Altres:
No s’escau.

V.- POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES

V.1.- Reguladores

A) Si no hi ha alternatives reguladores

(si són taxes) Atesa la naturalesa jurídica de la contraprestació econòmica que es 
vol establir, i de conformitat amb els articles 20 a 27 i 15 i 19 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), no hi ha alternatives reguladores a l’aprovació o 
modificació d’una ordenança fiscal.

(si són preus públics) Atesa la naturalesa jurídica de la contraprestació econòmica 
que es vol establir, i de conformitat amb els articles 41 a 47 del Text refós de la Llei 
d’Hisendes Locals (TRLHL), i l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, no hi ha alternatives reguladores a l’aprovació o modificació d’una 
ordenança general.

X (si són prestacions patrimonials de caràcter pública no tributari) Atesa la naturalesa 
jurídica de la contraprestació econòmica que es vol establir, i de conformitat amb 
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l’article 20.6 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), i l’article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, no hi ha alternatives reguladores 
a l’aprovació o modificació d’una ordenança general.

Altres:
No s’escau.

B) Si hi ha alternatives reguladores

No s’escau.

V.2.- No reguladores

X No es contemplen solucions no reguladores a per abordar els problemes enunciats 
en l’apartat II.

Es contemplen les següents alternatives no reguladores:
No s’escau.

A Canet de Mar, la data de signatura electrònica.
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