Consulta pública prèvia sobre l’Ordenança reguladora de la prestació
patrimonial de caràcter públic no tributària relativa al servei municipal de
subministrament i distribució d'aigua potable de les Franqueses del Vallès
Per Decret de la regidora d’Hisenda número 2020-776 de data 27 d’abril de 2020, s’ha
resolt sotmetre a consulta pública prèvia la memòria sobre l’Ordenança reguladora de
la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària relativa al servei municipal de
subministrament i distribució d'aigua potable de les Franqueses del Vallès, que es
transcriu íntegrament a continuació:
“D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’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, amb
caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança no fiscal s’ha de substanciar una consulta
pública, a través del portal web de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb
l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i les organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma i sobre:
a)
b)
c)
d)

Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
Els objectius de la norma
Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

El marc en el que es planteja aquesta nova Ordenança és el següent:
Antecedents
Les modificacions normatives de la disposició final dotzena de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic i de l’article 20.6 del RDL 2/2004 de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa
Donar cobertura legal, en compliment a allò que estableix l’art. 20.6 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, als serveis municipals que estan prestats en
règim de concessió, essent el concessionari retribuït pels preus d’utilització del servei,
que percep directament de l’usuari i que, fins ara, s’exigien en règim de taxa per
prestació de servei.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació
La prestació del servei de subministrament i distribució d’aigua potable a les
Franqueses del Vallès ha estat regulada com una taxa mitjançant l’ordenança fiscal
núm. 35, essent la darrera modificació de l’ordenança, l’aprovada en sessió plenària
de data 19 de desembre de 2019, essent vigent per a l’exercici 2020.
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D’acord amb la legislació en vigor, l’exigència de la contraprestació econòmica que
han d’abonar els usuaris dels serveis de subministrament i distribució d’aigua potable,
requereix de l'aprovació d’una ordenança reguladora per l’ajuntament, juntament amb
un informe tècnic-econòmic, que acrediti els costos del servei. Les quotes que es
determinaran en aquesta ordenança es repercutiran als beneficiaris del servei.
c) Els objectius de la norma
L’objectiu de l’ordenança és l’adaptació als canvis normatius de rang superior.
També regular les tarifes que correspongui que graven la prestació del servei de
subministrament i distribució d’aigua potable, les quals estan subjectes al contracte
administratiu existent per a la gestió i explotació del servei municipal d'abastament
domiciliari d'aigua potable a les Franqueses del Vallès, formalitzat en data 25 de març
de 1997 entre l’empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS
SAU (SOREA SAU) i l’Ajuntament, i d’acord amb les addendes del contracte
formalitzades en dates 23 de desembre de 2004 i 16 de febrer de 2017.
Finalment la nova ordenança comportarà en matèria comptable i pressupostària
l’aparició d’un nou concepte.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

La proposta d’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributària relativa al servei municipal de subministrament i distribució d'aigua potable de
les Franqueses del Vallès s’efectua de conformitat amb les bases legals que s’indiquen
a continuació:
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
 RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
Els ciutadans/es, organitzacions i associacions que, degudament identificats, vulguin
aportar les seves opinions i suggeriments per a l’elaboració de l’Ordenança reguladora
de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributària relativa al servei municipal
de subministrament i distribució d'aigua potable de les Franqueses del Vallès, en la
forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de 15 dies hàbils
a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació en el tauler d’edictes de la
Corporació.”
Document signat electrònicament al marge per la regidora d’Hisenda, senyora Montse
Vila i Fortuny.
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No es contemplen possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores. La
iniciativa reglamentària que es proposa conté la regulació imprescindible per atendre
les necessitats que es pretén complir amb la norma. La modificació de l’art. 20.6 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals exigeix l’aprovació d’una
ordenança municipal no tributària.

