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INFORME SOBRE LA PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA NOVA ORDENANÇA
REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA
En el procés de canvi en el model de gestió de l’aigua a la ciutat de Terrassa, que ha
de passar a ser de gestió directa mitjançant Entitat Pública empresarial Local, a partir
del 10 de desembre d’enguany, un dels elements que esdevé imprescindible és el de
regular les prestacions que han de satisfer els usuaris.
Després de les modificacions que la Llei 7/2017, de Contractes del Sector Públic ha
introduït en l’article 20 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, la contraprestació passa a tenir la consideració de prestació
patrimonial de caràcter públic no tributari, i s’ha de regular mitjançant ordenança.
Aquesta ordenança, malgrat les diferents interpretacions que hi poden haver en
tractar-se d’una figura molt recent, es configura com a no fiscal, de manera que el
tràmit de la seva aprovació serà el previst a l’article 70.2 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local.
En l’informe tècnic-econòmic queden acreditats els costos del servei, així com el
quadre de quotes de la nova prestació, que manté l’estructura vigent, per garantir un
correcte trànsit entre els dos gestors i la sostenibilitat econòmica de la nova entitat.
Els ingressos que s’espera obtenir no arriben a cobrir el 100% del cost del servei, tot
i que existeix prou consignació pressupostària per fer-hi front.
Per últim la gestió de cobrament de la nova prestació la durà a terme l’EPEL, i en cas
que es produeixin impagaments, la gestió la durà a terme, per la via de
constrenyiment, la Recaptació de l’Ajuntament.
De la qual cosa n’informo en sentit favorable, per què consti als efectes de l’expedient
d’aprovació de la nova ordenança.
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