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ANUNCI CONSULTA PRÈVIA 
 
Anunci de consulta prèvia a la ciutadania en relació a l’aprovació de l’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO 
TRIBUTARI DEL SUBMINISTRAMENT DOMICILIARI D’AIGUA I DE CLAVEGUERAM 
DEL MUNICIPI DE CASSÀ DE LA SELVA 
 
Es sotmet a consulta prèvia, de conformitat amb el previst 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 dels ciutadans en el procediment 

d'elaboració de normes, amb caràcter previ a la seva aprovació, la següent ordenança: 

 

-Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del 

subministrament domiciliari d’aigua i de clavegueram del municipi de Cassà de la 

Selva 

 

Es procedeix a substanciar una consulta pública, mitjançant el portal web de 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva, en la que es pretén recaptar l'opinió dels ciutadans 

i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en 

relació a:  

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 

 b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació  

c)El objectius de la norma  

d)Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

 

ANTECEDENTS DE LA NORMA 

La imposició i ordenació de tributs locals està regulada a l’article 15 i següents del 

Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, Llei 8/1989 de Taxes i Preus Públics, Llei 25/1998 

de 13 de juliol de Modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i Locals i de 

Reordenació de les Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic, entre d’altres. Els 

impostos estan regulats a l’article 59 i següents del TRLRHL, i les taxes en els 

articles 20 i següents. 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, i d’acord amb les seves disposicions finals, novena onzena i dotzena 

s’introdueixen determinades modificacions a determinades normes tributàries afegint 

un nou punt c) a l’article 2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, del règim jurídic de taxes i 

preus públics (disposició final novena), donant nova redacció a la disposició addicional 

primera de la Llei 58/2003, de 17 de (desembre, General Tributària ( disposició final 

onzena) i afegir un nou apartat a l’article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 



 
 

 
 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisendes locals (disposició final 

dotzena). 

La sentència del Tribunal Suprem STS 1839/2020, de data 23 de juny de 2020, 

estableix el criteri per a la consideració de les contraprestacions econòmiques dels 

serveis municipals com a taxes, preus públics, prestació patrimonial pública o preu 

privat. 

 

L’Ajuntament de Cassà disposa de les següents ordenances fiscals vigents:  

 

-Ordenança Fiscal núm. 22 “Taxa pel subministrament d’aigua”, que inclou les tarifes 

d’aigua i conservació de comptador que autoritzi la Comissió de Preus de Catalunya, 

la darrera actualització de les quals es va autoritzar el 29 d’octubre de 2020. 

-Ordenança Fiscal núm. 11 “Taxa de clavegueram”  

  

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

 

Tenint en compte que l’Ajuntament de Cassà de la Selva va aprovar definitivament en 

la sessió plenària de 16 de juny de 2022 “l’establiment del servei d’aigua potable i de 

clavegueram del municipi de Cassà de la Selva i del seu Reglament, d’acord amb la 

memòria justificativa, el projecte de l’establiment del servei i el Reglament, servei que 

es prestarà sota la forma de gestió indirecta mitjançant concessió administrative”.  

 

Tenint en compte que el consistori està preparant i tramitant els expedients 

corresponents per a la licitació d’un nou contracte de concessió per a l’explotació i 

gestió del esmentats serveis públics. 

 

Per la qual cosa es considera necessari adequar la naturalesa de la contraprestació 

econòmica de les tarifes a percebre per part dels usuaris en els dos serveis esmentats, 

que és previst que s’apliqui coincidint amb l’inici de la vigència del nou contracte. 

 

b) La necessitat I oportunitat de la seva aprovació 

 

Es considera necessari derogar les actuals ordenances fiscal existents de 

subministrament d’aigua i de clavegueram i aprovar una nova ordenança reguladora 

dels serveis municipals d’abastament d’aigua i de clavegueram considerant que la 

contraprestació econòmica té la consideració de prestació patrimonial de caràcter 

públic no tributari. 

c) Els objectius de la norma 

 

Adequar la naturalesa de les contraprestacions econòmiques, d’acord amb el criteri 

l’establert en la sentència del Tribunal Suprem. Sala de lo Contenciós STS 1839/2020 

de data 23 de juny de 2020 i, pel que fa a les competències de l’àmbit local, tal i com 



 
 

 
 

es diu al nou paràgraf 6 de l’article 20 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals, les 

contraprestacions econòmiques establertes coactivament i pagades pels ciutadans per 

a la prestació del servei de distribució d’aigua, que es prestin de forma directa 

mitjançant persona privada o mitjançant gestió indirecta tenen la condició de 

Prestacions Patrimonials de Caràcter Públic no tributari (tarifes) i s’hauran d’establir 

mitjançant Ordenança. Les ordenances reguladores d’aquestes tarifes a percebre pels 

serveis afectats hauran de ser informades per les Administracions Públiques que 

tinguin reconegudes facultats d’intervenció. 

d) Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

 

L’aprovació de noves ordenances es contempla com a solució a les necessitats i 

objectius plantejats, ja que, en el cas de Cassà de la Selva, la naturalesa jurídica del 

servei de subministrament i distribució d’aigua potable i la gestió del servei de 

clavegueram, atès que no es presta directament pel propi Ajuntament, és de 

contraprestació no tributària i s'ha de procedir a la tramitació de la corresponent 

Ordenança no fiscal. 

 
Caldrà que les propostes es facin arribar en el termini D’UN MES a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al portal web municipal a través del Registre 
General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb 
garanties que s’han presentat dins del termini establert, de la següent manera: 
 
PRESENCIALMENT: 
 
Podeu presentar al Registre General d’Entrada de Documents a les Oficines 
d’Informació i Atenció al Ciutadà de Cassà de la Selva. 
 
PER INTERNET: 
 
Si es vol presentar a través d’Internet ho podeu fer a través de la instància 
genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cassà de la Selva: 
 
https://seu-e.cat/ca/web/cassadelaselva/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-
tramits/tramits/instancia-generica 

 
 
 
Datat i signat electrònicament 
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