F29. ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS
DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR
I.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Disposició Addicional 43 i les finals 11ena. i 12ena. De la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) fixen el nou règim de les
contraprestacions econòmiques per explotació d’obres públiques o prestació de
serveis públics en règim de dret privat, tancant el debat i dubtes fins avui existents.
En aquest sentit, especifica que quan s’actuï de forma directa mitjançant
personificació privada, o gestió indirecta, les contraprestacions econòmiques per
explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics tindran la condició de
prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, d’acord amb el previst a
l’article 31.1 de la Constitució.
D’acord amb aquesta previsió, la D.F. 11ena modifica la Llei 58/2003, General
Tributària, per preveure-ho de forma específica.; i la D.F. 12ena. modifica el Text
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, per
idèntic motiu, i que preveu que s’han de regular mitjançant ordenança.
Les característiques bàsiques de les prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari que es desprenen d’aquesta normativa, són:
-

Es tracta de contraprestacions econòmiques fixades coactivament.
Aquestes contraprestacions econòmiques ho són per l’explotació d’obres
públiques o la prestació de serveis públics.
L’explotació d’obres i prestació de serveis ho han de ser mitjançant una
personificació privada o mitjançant gestió indirecta.

En conseqüència, tenen la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari, les exigides per a l’explotació d’obres o prestació de serveis, en règim
de concessió, mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques
empresarials, societats de capital íntegrament públic, i demés fórmules de dret
privat. Això si, sempre que les prestacions s’exigeixin coactivament.
La disposició final dotzena LCSP modifica l’article 20 del Text Refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de
5 de març TRLRHL) , incorporant una apartat “6” a l’article 20, que regula el règim
de les prestacions patrimonials de caràcter no tributari de les entitats locals.
D’acord amb aquest, aquestes contraprestacions s’han de regular mitjançant
ordenança.
Per interpretar el caràcter coactiu de les prestacions patrimonials en l’àmbit dels
ens locals, s’han de seguir els criteris fixats a l’article 20.1.B TRLRHL:
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a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària. S’entendrà que la
sol·licitud i recepció no són voluntaris quan:
a. Vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries
b. Quan els béns, activitats o serveis siguin imprescindibles per la vida
privada o social del sol·licitant.
b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat.
Les conclusions que es desprenen d’aquesta normativa, aplicables a l’Ajuntament
del Catllar, són:
1. Totes les tarifes “coactives” de serveis públics que es presten al Catllar, ja
siguin mitjançant empresa de capital íntegrament públic, ja sigui mitjançant
concessió, ja siguin mitjançant empresa d’economia mixta, tenen la
naturalesa de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
2. Per tant, els diferents tipus de retribució de serveis públics, a partir d’ara,
seran:
a. Taxa: Quan es presta directament per l’Ajuntament pels seus propis
mitjans i es compleixen els requisits dels apartats 1 i 2 de l’art. 20
TRLHL:
i. Aprofitament especial de domini públic
ii. Prestació de serveis
públics o realització d’activitats
administratives quan:
1. No siguin de sol·licitud o recepció voluntària. No es
considerarà voluntària quan:
a. Vingui imposada per condicions legals o
reglamentàries
b. Quan els bens, serveis o activitats siguin
imprescindibles per a la vida privada o social del
sol·licitant.
2. Que no es prestin pel sector privat
b. Prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari: El mateix
supòsit descrit per les taxes, però quan el servei es presta per una
empresa de capital íntegrament públic, a través d’un contracte de
concessió, o mitjançant una empresa d’economia mixta.
c. Preu Públic: Serveis en els que no es compleixin els requisits
anteriors, i es prestin per l’ajuntament pels seus propis mitjans.
d. Preus privats: El mateix supòsit que els preus públics, quan el servei
es presta per una empresa de capital íntegrament públic, per
contracte de concessió o mitjançant empresa mixta.
En base al punt anterior, es poden concretar quines són les prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari actuals a l’Ajuntament del Catllar. En tot
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cas, s’aplica una interpretació extensiva de la normativa, tenint en compte que el
concepte de prestació patrimonial pública no tributària no suposa altra cosa que
un increment de garanties als usuaris, ja que exigeix la seva regulació per
ordenança.:
1. Les tarifes per subministrament d’aigua potable i pel servei de clavegueram.
2. Les tarifes de transport públic.
3. Aparcament a zones limitades en superfície (zones blaves, zones verdes).
Al prestar-se mitjançant una empresa de capital íntegrament local,
transcendeix el concepte d’utilització privativa, que ho és a favor de
l’empresa municipal, per convertir-se en un servei que aquesta presta als
usuaris.
4. Tarifes als paradistes del Mercat Central, i dels mercats de venda no
sedentària.
Les prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari, s’han de regular
per ordenança. Per tant, com a mínim, aquesta ha de preveure la seva imposició,
ordenació i modificació. Pel cas que el servei es presti de forma indirecta, s’haurà
de conjugar el règim de modificació de preus d’acord amb la normativa de
contractes del sector públic, amb la tramitació o modificació de l’ordenança.
Aquesta ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic
no tributari, pretén regular el règim jurídic de totes les prestacions d’aquesta
naturalesa referents a serveis de l’Ajuntament de Tarragona, diferenciant els
supòsits en els quals els serveis es presten per una empresa de capital
íntegrament públic, dels supòsits de gestió indirecta, afectats per la normativa de
modificació de preus de la LCSP. Així es preveu també al nou apartat “6” de l’article
20 TRLRHL, quan especifica que la regulació mitjançant ordenança ho és sense
perjudici de l’establert a l’article 103 LCSP, que regula precisament la revisió de
preus en els contractes de les administracions públiques.
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II . NATURALESA I FONAMENT
Article 1r.
1. De conformitat amb el que es preveu a l’article 20.6 del Text Refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, aquest Ajuntament estableix les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari per a l’explotació d’obres o prestació de serveis, en règim de
concessió, mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques empresarials,
societats de capital íntegrament públic, i demés fórmules de dret privat.
2. Són prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, les descrites en els
annexes d’aquesta ordenança. La seva modificació, requerirà la modificació de
l’ordenança, d’acord amb el procediment legalment establert.
II. NAIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Article 2n.
1. L’obligació de pagar la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari neix
amb l’inici de la prestació del servei o la realització de l’activitat, o des del moment
en que s’utilitzi un servei públic.
III. ESTABLIMENT I MODIFICACIÓ
Article 3r.
1.- L’establiment de noves prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
per serveis i activitats prestats per personificacions privades de l’Ajuntament del
Catllar, s’efectuarà mitjançant modificació d’aquesta ordenança, afegint un nou
annex amb la seva regulació específica.
2.- El contingut mínim de l’annex serà:
a) Serveis i activitats afectats
b) Imports a satisfer pels usuaris
c) Previsions de supòsits de no generació de l’obligació de pagament o de
reducció de l’import. Aquest s’hauran de justificar sempre per raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic
d) Períodes impositius, si és el cas, i forma específica de pagament
3.- A l’expedient s’hi haurà d’incorporar un informe econòmic i financer, que
justifiqui la sostenibilitat dels imports proposats en relació als costos reals del
servei o activitat. En el cas que es prevegin uns ingressos inferiors al cost del
servei, i la compensació d’aquesta diferència vagi a càrrec del pressupost de
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l’Ajuntament del Catllar, s’haurà d’acreditar l’oportuna disponibilitat pressupostària,
mitjançant informe de la Intervenció General de l’Ajuntament.
4.- En el supòsit que l’import de la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari estigui sotmès, d’acord amb la normativa sectorial, a informe o autorització
d’una altra Administració, el tràmit corresponent s’haurà d’efectuar abans de
l’aprovació inicial de l’ordenança. Si durant el tràmit d’aprovació de l’ordenança, es
modifiquen els imports, s’haurà de sol·licitar nou informe o autorització, excepte
que la modificació proposada estigui inclosa en l’informe o autorització inicial.
Article 4è.
1.- L’establiment de noves prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
per serveis o activitats prestats per gestió indirecta, s’efectuarà mitjançant
modificació d’aquesta ordenança, afegint un nou annex amb la seva regulació
específica. En aquest cas, la documentació econòmica i financera que justifiqui els
imports proposats, així com la seva afectació en el pressupost municipal, serà la
que consti a l’expedient de contractació
2.- Quan els Plecs de clàusules administratives particulars que regeixin el contracte
estableixin de forma fixa i no modificable a les ofertes l’import de les prestacions
patrimonials, la modificació de l’ordenança per afegir el nou annex s’iniciarà de
forma simultània a l’acord d’aprovació de la despesa i dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques.
3.- Quan les prestacions patrimonials depenguin de l’oferta presentada per les
empreses licitadores, la modificació de l’ordenança per afegir el nou annex
s’iniciarà de forma simultània al requeriment a efectuar al licitador que hagi
presentat millor oferta regulat a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic. Durant el termini d’informació pública de la
modificació de l’ordenança, es podran incorporar les modificacions que puguin
provocar-se per l’adjudicació a un altre licitador, en el cas que el proposat no hagi
resultat adjudicatari. En qualsevol cas, no es podrà procedir a l’aprovació definitiva
de la modificació de l’ordenança fins a l’adjudicació del contracte. No es podrà
prestar el servei o activitat, ni liquidar o cobrar la prestació patrimonial fins a
l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança que la contempli.
4.- En el supòsit que l’import de la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari estigui sotmès, d’acord amb la normativa sectorial, a informe o autorització
d’una altra administració, el tràmit corresponent s’haurà d’efectuar abans de
l’aprovació inicial de l’ordenança. Si durant el tràmit d’aprovació de l’ordenança, es
modifiquen els imports, s’haurà de sol·licitar nou informe o autorització, excepte
que la modificació proposada estigui inclosa en l’informe o autorització inicial.
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Article 5è.
1.- La modificació de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
per serveis i activitats prestats per personificacions privades de l’Ajuntament del
Catllar, requerirà la modificació d’aquesta ordenança.
2.- A l’expedient s’hi hauran d’incorporar els informes descrits a l’article 4.3, i si és
el cas, efectuar el tràmit previst a l’article 4.4.
Article 6è.
1.- La modificació de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
prestats per gestió indirecta, s’efectuarà mitjançant la modificació d’aquesta
ordenança.
2.- En els Plecs de clàusules administratives particulars que regeixin el contracte
s’haurà de preveure expressament que la modificació de preus del contracte no
entrarà en vigor fins a l’entrada en vigor de la modificació d’aquesta ordenança. En
aquest cas, la documentació econòmica i financera que justifiqui els nous imports
proposats, així com la seva afectació en el pressupost municipal, serà la que consti
a l’expedient de contractació.
3.- En el supòsit que no s’aprovi la modificació de l’ordenança d’acord amb la
revisió de preus acordada del contracte, o ho sigui per preus inferiors als que es
despendrien de l’aplicació de les clàusules de revisió dem preus del contracte, en
l’expedient de modificació de l’ordenança s’haurà d’incorporar l’estudi econòmic,
financer i pressupostari que analitzi les conseqüències de l’acord, les possibles
indemnitzacions al contractista adjudicatari, i la seva cobertura pressupostària.
4.- En el supòsit que l’Ajuntament opti per assumir directament part del cost de la
prestació patrimonial, es podrà preveure a la modificació de l’ordenança l’import
que correspondria d’acord amb les clàusules del contracte, i la part d’aquest import
que assumeix directament l’Ajuntament com a participació en la retribució del
contractista adjudicatari.
5.- En el supòsit que l’import de la prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari estigui sotmès, d’acord amb la normativa sectorial, a informe o autorització
d’una altra administració, el tràmit corresponent s’haurà d’efectuar abans de
l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança. Si durant el tràmit d’aprovació
de la modificació de l’ordenança, es modifiquen els imports, s’haurà de sol·licitar
nou informe o autorització, excepte que la modificació proposada estigui inclosa
en l’informe o autorització inicial.
IV. OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
Article 7è
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1. L’obligació de pagament de les prestacions patrimonials de caràcter públic no
tributari regulades en aquesta Ordenança neix en el moment en que s’iniciï la
prestació del servei o la realització de l’activitat, podent però exigir el dipòsit previ
del seu import total, en els cassos expressament regulats en els annexes d’aquesta
ordenança.
2- .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.
V. GESTIÓ I RECAPTACIÓ
Article 8è
1. La gestió i recaptació dels imports de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari s’efectuarà per part de l’entitat que presti el servei o activitat,
d’acord amb les previsions dels reglaments reguladors dels serveis afectats, o
d’acord amb el previst en els respectius annexes d’aquesta ordenança.
Article 9è
La persona que efectuï el pagament d’una prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari tindrà dret al lliurament d’un justificant del pagament realitzat.
Article 10è
Els deutes derivats de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari,
vençuts i no satisfets, s’exigiran utilitzant els procediments previstos en el
Reglament General de Recaptació i en les altres lleis i disposicions estatals
reguladores de la matèria, tramitant-se pel procediment administratiu de
constrenyiment. En aquest cas, l’entitat prestadora del servei o activitat haurà de
presentar a l’Ajuntament el llistat d’impagaments, la justificació documental que el
servei s’ha prestat i, si és el cas, la documentació justificativa que s’ha intentat el
seu cobrament.
Article 11è
L’Administració municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació del servei quan les persones
obligades 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 els pagaments les prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari i interessos de demora acreditats.
VI.- RÈGIM DE RECLAMACIONS I RECURSOS
Article 12è
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1.- Qualsevol usuari d’un servei o perceptor d’una activitat per a la qual hagi satisfet
un import en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, quan
estigui en desacord amb l’import pagat, podrà presentar una reclamació davant
l’Ajuntament. A la reclamació l’interessat haurà d’adjuntar el justificant de l’import
pagat, així com la motivació del desacord amb el mateix.
2.- Rebuda la reclamació, l’Ajuntament atorgarà un termini d’audiència a l’entitat
prestadora del servei o activitat, per tal que en el termini de 15 dies aporti la
documentació i al·legacions que consideri convenients. Si de la documentació
aportada se’n desprèn la desestimació de la reclamació, s’atorgarà un termini
d’audiència a l’interessat, adjuntant la documentació facilitada per l’entitat
prestadora del servei o activitat.
3.- En el cas que l’Ajuntament resolgui a favor de l’interessat, i de la resolució se’n
desprengui que se li ha de retornar la totalitat o part de l’import pagat, l’entitat
prestadora del servei o activitat haurà d’efectuar l’oportú pagament a l’interessat
en el termini màxim de 15 dies a partir de l’endemà de rebre l’oportuna notificació.
La resolució serà immediatament efectiva, i no se suspendrà per la possible
interposició d’un recurs en via administrativa o contenciós administrativa.
VII. DISPOSICIÓ ADDICIONAL. MODIFICACIÓ DELS PRECEPTES DE
L'ORDENANÇA AMB MOTIU DE LA PROMULGACIÓ DE NORMES
POSTERIORS.
Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament,
i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendran
automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la
modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
VIII. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació.
Modificació
El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de 11 de novembre de 2021 va aprovar
provisionalment la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, núm. CVE2021-09956, de data 16 de novembre de 2021. Sense haver-se produït cap
reclamació, d’acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals, l’acord
d’aprovació provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i
s’ha publicat al BOPCVE 2022-00140, de data 14 de gener de 2022..
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ANNEX I: PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI
SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE
Article 1r. Servei i/o activitat afectat.
El subministrament d’aigua potable, tant domiciliària com industrial o altres usos
que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari , regulada en aquesta ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis o les
activitats, prestats o realitzats per aquest municipi, a què es refereix l’article
anterior.
Article 3r. Quantia
1. La quantia d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
regulada en aquesta ordenança serà la següent:
Subministrament d’aigua potable ús domèstic
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar
Quota de servei domèstic C
Quota de servei domèstic D
Consum de 0 a 10 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre – social
Consum de més de 29 m3 al bimestre
El tercer bloc per a famílies nombroses
s’inicia:
- 5 membres als 38 m³
- 6 membres als 46 m³
- 7 membres als 54 m³
- 8 membres als 62 m³
Alta comptador 15 mm (inclou venda del
comptador, petit material i instal·lació).
Reposició del servei
Dipòsit de contractació
Arbitri municipal

11,2800 €
21,4900 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³
2,4410 €/m³

9,6700 €
14,7700 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³
2,0920 €/m³

11,2800 €
21,4900 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³
2,4410 €/m³

156,66 €

156,66 €

156,66 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

Subministrament d’aigua potable d’ús industrial, comercial, etc.
Concepte
Tarifa vigent
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Tarifa
proposada

Zona
històrica

Zona a
Tarifa
equiparar proposada

21,9600 € 15,6857 €
36,3900 € 36,3900 €
2,1680 € 2,1680 €

Quota de servei fins a 15 mm
Quota de servei a partir de 15 mm
M3 consumits

Subministrament d’aigua potable ús entitats ús social
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar

Quota de servei
M3 consumits

11,2800 €
0,8140 €/m³

11,2800 €
0,8140 €/m³

21,9600 €
36,3900 €
2,1680 €

Tarifa
proposada
11,2800 €
0,8140 €/m³

Subministrament d’aigua potable ús municipal
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar

Quota de servei fins a 15 mm
Quota servei > de 15 mm
M3 consumits ús municipal

25,0500 €
36,9100 €
0,8140 €/m³

25,0500 € 25,0500 €
36,9100 € 36,9100 €
0,8140 €/m³ 0,8140 €/m³

Subministrament d’aigua contra incendis
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar

Quota de servei
M3 consumits

36,9100 €
- €

36,9100 €
- €

Tarifa
proposada
36,9100 €
- €

Article 4t. Obligació al pagament
1. L’obligació de pagament d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari regulada en aquesta ordenança neix des del moment que s’iniciï la
prestació del servei, amb periodicitat bimestral.
2. El pagament d’aquesta taxa s’efectuarà en el moment de la presentació, al qui
estigui obligat a realitzar-lo, de la factura corresponent.
Article 5è: Forma de pagament
1. Millor dia de pagament: a petició de la persona titular del contracte de
subministrament hi haurà la possibilitat d’escollir un dia fix del mes com a preferible
per al pagament de les factures domiciliades.
2. Pagament pla: a petició de la persona titular del contracte de subministrament,
hi haurà la possibilitat d’escollir la modalitat de pagament pla del consum d’aigua
en quotes mensuals, les quals es calcularan segons la facturació de l’any anterior
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i l’última regularitzarà les quotes satisfetes segons les factures reals emeses. Per
poder escollir aquesta modalitat de pagament serà necessari que el contracte de
subministrament compti, mínim, amb un any de vigència i que no existeixi cap
factura pendent de pagament.
3. Ajornament de pagament: a petició de la persona titular del contracte de
subministrament, per aquells casos amb dificultats de pagament amb acreditació
de vulnerabilitat segons la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, existeix la
possibilitat de fraccionar el pagament fins un màxim de 12 mesos sense interessos
i costos addicionals.
4. Inici de procediment de reclamació del deute per part del prestador del serveis:
transcorregut el termini de 12 dies laborables des de l’avís de cobrament, s’iniciarà
el procés de reclamació de deute.
Article 6è: Reducció d’imports
Sobre els imports d’aplicació es podran aplicar les reduccions següents:
1. Bonificació: per aquelles persones o unitats de convivència que els Serveis
Socials Municipals considerin que estan en situació de vulnerabilitat i que segons
la seva valoració, requereixen que els sigui bonificada la factura, existeix el Fons
Social.
Aquest Fons té per destinació la concessió d’ajuts socials consistents en
l’exempció d’una part del deute corresponent al consum d’aigua de l’anualitat; la
seva quantia respondrà a la facturació derivada de consums que no excedeixin als
límits del consum domèstic per habitant dels últims dos anys registrats en les bases
de dades del prestador del servei, i quedarà condicionada a l’existència de crèdit
al Fons. La regulació específica d’aquest Fons es fixarà mitjançant conveni que
formalitzaran l’Ajuntament i el prestador del servei.
2. Fuita interior: a petició de la persona titular del contracte de subministrament,
per aquells casos de fuites interiors domèstiques, es podrà revisar la facturació
tenint en compte el següent:
a) Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència del client.
b) Que aporti la documentació justificativa de la reparació de la fuita: factura de
reparació amb detall dels treballs de reparació o similar.
c) Que la persona titular del contracte de subministrament sigui la mateixa en els
darrers tres anys.
d) Que en el mateix subministrament no s’hagi produït una rectificació de factura
per fuita en els darrers tres anys.
e) El nombre màxim de factures a modificar per pòlissa i per una mateixa fuita és
de 2 factures.
f) Que el subministrament sigui per ús domèstic.
g) Es prendrà el preu del tram més alt de tarifa domèstica aprovat i se li aplicarà
una bonificació del 50%.
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h) Es calcularà un consum estimat o habitual resultant de considerar el volum mig
dels consums produïts en els darrers dos anys en el mateix període. Sobre aquest
consum habitual s’aplicaran les tarifes vigents de cada concepte. Es calcularà el
volum d’excés resultant de la diferència entre el consum, estimat o habitual i el
real. Sobre aquest volum s’aplicarà la tarifa reduïda per fuita.
Article 7è: Aplicació de la tarifa de “Subministrament d’aigua potable d’ús
domèstic: d’11 a 29 m3/bimestre)”
D’aquesta tarifa en resultaran beneficiàries les persones físiques que, essent les
persones titulars de contractes de subministrament d’aigua:
- els Serveis Socials municipals reconeguin una situació de vulnerabilitat, d’acord
amb els criteris establerts a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
- l’Agència Catalana de l’Aigua reconegui la tarifa social del cànon de l’aigua,
d’acord amb allò establert a l’apartat 8 de l’article 69 del Text refós de la legislació
en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, del 4 de
novembre.
Article 8è: Aplicació de la tarifa d’”Entitats ús social de l’aigua”
D’aquesta tarifa en resultaran beneficiàries les entitats sense ànim de lucre
(persones jurídiques) que, essent les titulars de contractes de subministrament
d’aigua, tinguin per objecte social la lluita contra la pobresa i utilitzin l’aigua com a
part de les seves finalitats socials (menjadors socials, cases d’acollida, dutxes,
etc.).
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ANNEX II: PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
Article 1. Servei i/o activitat afectat.
La prestació del servei de la llar d'infants municipal, que es regirà per la present
ordenança.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari la prestació del servei d'atenció, cura i vigilància dels nens, i altres serveis
complementaris, propis de les llars d'infants, quan aquests es realitzin pels serveis
municipals.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari , en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es
beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats d'ensenyament i
altres complementaris que es detallen a l'article 6 d'aquesta ordenança.
2. Estaran obligats al pagament d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic
no tributari els pares o tutors dels menors que utilitzin la llar d'infants.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com
a tals a la Llei general tributària i a l'ordenança general.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
1. No s'aplicaran més exempcions, bonificacions o reduccions per a la
determinació del deute tributari que les establertes a l’article següent.
Article 6è. Quota tributària
1. La quantia d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no tributari es
determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula:
100 €
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització (jornada complerta segons reglament regulador
200 €
del servei)
Escolarització no empadronats (jornada complerta segons
225 €
reglament regulador del servei)
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Escolarització jornada parcial (segons reglament regulador del
servei) empadronats
Escolarització jornada parcial (segons reglament regulador del
servei) no empadronats
Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: segons reglament regulador del servei
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)
Tarifa mensual berenar
Tarifa diària berenar (esporàdica)
Tarifa mensual berenar (s’ha suprimit: papilla de fruita)
Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
½ hora
1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)
Tarifa 4. Nous serveis
Joc en família. Preu per hora
Ioga en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Massatge en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Anglès en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Estada per hores. Preu per hora

120 €
135 €

125 €
9€
35 €
4€
45 €

25 €
50 €
100 €
150 €
5€
8€
25 €
25 €
25 €
5€

2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos segons la renda
familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):
Renda
Bonificacions sobre les quotes mensuals
d’escolarització
empadronats
no
empadronats
Famílie
Famílies
Famílies
Famílies
s
nombroses i
nombroses
monoparental de categoria
s
especial
Fins a 15.000 €
25%
30%
35%
20%
De 15.001 a 18.000
15%
20%
25%
30%
€
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De 18.001 a 21.000
€
De 21.001 a 24.000
€
Més de 24.000 €

15%

20%

25%

10%

15%

20%

0%

5%

10%

10%
5%
0%

3. En el cas que els usuaris de la llar d’infants siguin 2 germans/nes, el segon,
individualment gaudirà d’una bonificació de la quota del 5% que s’afegirà a la
bonificació esmentada en el punt anterior.
4. Als efectes d’obtenir les reduccions esmentades en els punts anteriors, s’haurà
de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada de la documentació
oportuna, justificant la renda obtinguda per tots els membres de la unitat familiar,
davant l’ajuntament, en cas de no presentar-se cap documentació justificativa de
la renda s’entendrà que renuncien a la subvenció que, per aquest concepte es
pogués aplicar.
L’ajuntament podrà reclamar la documentació que estimi pertinent per tal de
completar la ja presentada per justificar l’obtenció de renda.
Formen la unitat familiar tots els empadronats en la vivenda en que es trobi
empadronat el menor, així com, en cas de no estar empadronats amb el menor,
els seus pares.
5. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà l’import
carregat per l’entitat bancària a l’ajuntament.
6. L’escolarització a mitja jornada resta condicionada a la disponibilitat de places,
tenint preferència el servei a jornada completa.
En el supòsit que es gaudeixi de plaça a mitja jornada i es rebi sol·licitud de plaça
a jornada sencera, l’usuari a temps parcial que hagi fet la darrera inscripció podria
veure amortitzada la seva plaça sense dret a indemnització, quan per
circumstàncies del servei així es requereixi. Aquest usuari només mantindria la
preferència en cas de reconvertir la seva plaça a temps complert.
Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s'han de dur a terme en un
dia, la taxa s'acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es
realitzarà sense que s'hagi efectuat el pagament d’aquesta prestació patrimonial
de caràcter públic no tributari .
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2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa
s'acreditarà quan s'iniciï la realització de l'activitat que constitueix el fet imposable.
Amb caràcter previ a l'inici del servei s'haurà de dipositar l'import corresponent al
pagament del primer període mensual de prestació.
Article 8. Règim de declaració i d'ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament
complimentat l’imprès d’autoliquidació d’aquesta prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari .
Alternativament, poden presentar-se a l'ajuntament els elements de la declaració
a l’objecte que el personal de l'ajuntament presti l’assistència necessària per a
determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Tractant-se d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per
serveis de la llar d’infants que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop
transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del
servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
El pagament d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no tributari es farà
efectiu mensualment a través de domiciliació bancària, que els propis interessats
autoritzaran abans de l’inici de la prestació del servei.
Una vegada formalitzada la matrícula s’entén que l’usuari s’obliga per a tota la
resta del curs, de setembre a juliol, llevat dels casos en que concorrin causes de
salut, trasllat de domicili a un altre municipi dels pares o tutors legals de l’infant o
qualsevulla altra d’índole anàloga degudament justificada.
En cas d’impagament d’un mes s’entendrà que s’ha desapuntat el nen de la Llar
d’Infants desocupant-se la plaça corresponent que quedarà vacant per qualsevol
altre usuari.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
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6. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia
dipositada i no aplicada al pagament d’aquesta prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari o d’altres responsabilitats.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la
Llei general tributària.
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ANNEX III: PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
MUNICIPAL
Article 1r. Servei i/o activitat afectat.
La prestació del servei de transport escolar municipal, que es regirà per la present
ordenança.
Article 2n. Fet imposable.
1. El fet imposable d’aquesta prestació patrimonial de caràcter públic no tributari
el constitueix l’activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la prestació, a
instància de la part, del servei de transport escolar.
2. A aquests efectes, s’entendrà que s’ha produït el fet imposable per la reserva
de plaça en relació al primer mes posterior a aquesta reserva que podrà ser
anul·lada sense cost amb 10 dies hàbils d’antelació a l’inici de la prestació del
servei.
Article 3r. Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats
a què es refereix l’article 33 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o
en l’interès de les quals redundi la prestació del servei.
Article 4t. Responsables
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei
general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
els interventors o liquidacions de fallides, concursos, societats i entitats en general,
en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 40 de la Llei general tributària.
Article 5è. Quota tributària
1. El preu públic es determinarà per una quantitat fixa mensual d’acord amb la tarifa
que conté l’article següent.
2. La quota de tarifa correspon a la prestació del servei per un mes complet, no
podent-se reduir pel gaudi del servei per un període de temps inferior.
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Article 6è. Tarifa
30,00€
30,00€

Reserva de plaça
Mensualitat

La tarifa de reserva de plaça s’estableix en concepte de matrícula, no essent
retornable en cap cas.
Els usuaris del servei que acreditin ser membre d’una família nombrosa estaran
exempts d’abonar l’import corresponent a la reserva de plaça i tindran una reducció
de 5,00 euros en la mensualitat.
Article 9è. Acreditament
1. Neix l’obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud de reserva de plaça
pel primer mes del curs escolar o pel primer mes de gaudi del servei, en els mesos
successius s’entendrà reservada la plaça automàticament sempre que no s’anul·li
amb 10 dies hàbils d’antelació a l’inici del mes.
2. La plaça s’haurà de reservar amb 10 dies hàbils d’antelació a l’inici del mes
següent i neixerà l’obligació de contribuir únicament si hi ha places disponibles.
Les places s’adjudicaran per ordre de sol·licitud.
3. En cas d’impagament d’un mes, s’entendrà anul·lada la reserva pel mes
següent.
Article 10è. Declaració i ingrés
1. El subjecte passiu vindrà obligat a practicar l’autoliquidació de la quota
corresponent al primer mes, en el moment de formular la sol·licitud del servei i,
pels mesos següents, mentre no hagi comunicat la seva voluntat de no recepció
del servei, serà liquidada per l’ajuntament i el cobrament de les quotes s’efectuarà
en el període que aquest determini.
Article 11è. Infraccions i sancions
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els
corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al què disposa l’article 77 i següents
de la Llei general tributària.
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