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1. Presentació del document
En els termes de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), “Participació dels
ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb rang de Llei i reglaments”,
prèvia aprovació d’una normativa s’ha d’obrir un període de consulta pública en el web
municipal per tal de demanar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. D’acord a l’article 133, la
consulta s’ha de centrar en les següents qüestions:
A.
B.
C.
D.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Així doncs, amb el present document es vol donar comptes de la consulta pública
prèvia a l’aprovació de l’Ordenança Municipal de Preus públics, de l’Àrea Orgànica
Municipal d’Hisenda i Serveis Centrals, que es va habilitar mitjançant el portal web de
la Seu Electrònica de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat durant el període
comprés entre el 06/07/2017 i el 26/07/2017, ambdós dies inclosos.

2. Descripció de la Consulta Pública.
2.1 Ubicació de la informació a l’espai web
A l'hora de fer la publicació a la pàgina web municipal, es determinà que la Seu
Electrònica seria l’espai on s’ubicaria el procés de consulta pública, com a garantia
d’integritat, veracitat i actualització dels continguts i de navegació i comunicació
segures.
En aquest mateix espai, s’habilità un espai dins l'apartat "Normatives municipals",
creant el nou epígraf (Ordenances municipals en procés de consulta pública).
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Per donar visibilitat al procés de consulta pública, s’ha ubicat la notícia de la consulta
en la portada web municipal mitjançant un bàner que adreçava de manera directa al
formulari de la consulta. El bàner també s’ha ubicat als següents espais:




Portal de Transparència Municipal
Pàgina web de Participació Ciutadana
Pàgina web de l’Àrea orgànica de referència. En aquest cas, Serveis Centrals i
Hisenda.
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D’altra banda, per facilitar l’opinió i un millor coneixement de la matèria per part de la
ciutadania en general, es van posar a disposició, al mateix espai web de la consulta,
els següents documents complementaris:
I.

Procés de consulta pública amb motiu de l'elaboració de l'Ordenança de
Preus Públics.

II.

Reial Decret Legislatiu 22004, de 5 de març, que aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals
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2.2 Consulta pública al web
La consulta al web es va realitzar mitjançant un qüestionari amb la següent estructura:
NOM I COGNOMS:
SEXE:
HOME
DONA
EDAT:
DISTRICTE / BARRI:
DNI:
CORREU ELECTRÒNIC:
Autoritzo
Dono la meva conformitat per a que les dades personals aportades s’incloguin als
fitxers de protecció de dades de titularitat municipal, amb la única finalitat que sigui em
tramesa informació relativa a les activitats de la pròpia consulta.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA I DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
D'acord amb allò establert a l'article 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, s'ha d'obrir un
període de consulta pública a través de la web municipal respecte de diferents punts
de les modificacions que es pretenen aprovar (problemes que pretén solucionar, la
necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles
solucions alternatives.
Quin són els
principals
problemes a
solucionar amb la
modificació de
l’ordenança i dels
preus públics
municipals?

Avançar en un correcte finançament dels serveis
realitzats per aquest Ajuntament, finançats amb preus
públics, per tal de solucionar l’assoliment d’una major
cobertura dels costos dels diferents serveis que presta
l’Administració Municipal.
Actualitzar la cita o remissió a articles que són aplicables
en l’actual règim de gran població .
Detallar l’abast del procediment d’aprovació de les tarifes
dels preus públics.
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)

Veu vostè
necessària aquesta
modificació?
Assenyali els
principals objectius
de la modificació

SÍ
NO, la normativa actual és vàlida
Especificar l’abast del procediment de l’aprovació de les
tarifes dels preus públics per tal d’evitar acudir a normatives
de rang superior ja que la pròpia ordenança, com a norma
reglamentària, ho especificaria i ho desenvoluparia.
Modificar determinats preus públics, assenyalant noves
quantitats (de forma singularitzada) en relació a l’impacte
social de cada servei.
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Millorar la cobertura dels costos dels diferents serveis
que presta l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Altres: camp obert (màxim 60 caràcters)
Creu que hi
Camp obert
solucions
Màxim 400 caràcters.
alternatives que no
passen per aquesta
modificació?
APORTACIONS CONCRETES AL REDACTAT
Aportació 1
Màxim 400 caràcters.
Aportació 2
Aportació 3
Aportació 4
En les cas que tingui més aportacions a realitzar, pot fer-les arribar a
participacio.ciutadana@l-h.cat per tal de ser degudament incorporades a la consulta.

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat
propietat d'aquest Ajuntament amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l'ús d'aquestes
dades de caràcter personal li recordem que a qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, de rectificació, de
cancel·lació i d’oposició davant l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa].

2.3 Difusió de la consulta.
El període de la consulta pública amb motiu de la futura Ordenança de Preus públics
va ser des del 6 de juliol de 2017 fins el 26 de juliol, ambdós dies inclosos.
A banda de l’espai habilitat en el web en la Seu Electrònica de L’Hospitalet, es va fer
difusió activa de la mateixa mitjançant les xarxes socials institucionals, especialment el
Facebook i el Twitter, per tal de fer el màxim de difusió possible i afavorir la màxima
participació de la ciutadania.

2.4 Aportacions rebudes
La consulta en web amb motiu de l’Ordenança de Preus Públics va rebre les següents
aportacions en el web.
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APORTACIONS RECOLLIDES
Núm. 1
Simplificar la tramitació a preus públics a una bonificació per l''ús dels
poliesportius municipals, amb totes les gestions, per totes les empreses a
L'Hospitalet. Per una finalitat d'una millor salut per totes les treballadores
Núm. 2
Bonificacions a tota la ciutadania de l'Hospitalet tots els serveis municipals,
que estiguin als preus públics

2.5 Resposta a les aportacions per part de les Àrees
Responsables.

APORTACIONS
Núm. 1
Simplificar la tramitació
a preus públics a una
bonificació per l’'ús dels
poliesportius
municipals, amb totes
les gestions, per totes
les empreses a
L'Hospitalet. Per una
finalitat d'una millor
salut per totes les
treballadores
Núm. 2
Bonificacions a tota la
ciutadania de
l'Hospitalet tots els
serveis municipals, que
estiguin als preus
públics

RESPOSTA A LES APORTACIONS REBUDES
La regulació dels preus públics dels poliesportius
municipals s'ha anat optimitzant amb l'objectiu de
simplificar la seva aplicació, així com recollir el més
ampli ventall de casuístiques de la ciutadania, per tal de
facilitar l'accés a la pràctica esportiva i també la
sostenibilitat de les instal·lacions.

S’intenta recollir el més ampli ventall de casuístiques de
la ciutadania, per tal de facilitar l'accés als serveis
finançats a través de preus pùblics.
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3. Annex: document introductori a la consulta de preus
públics.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té la voluntat de procedir a la modificació de
l’Ordenança dels Preus Públics municipals.
En aquest sentit, i 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
(LPAC), amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte per a la
modificació de l’Ordenança General Reguladora dels preus públics municipals i la
modificació de determinats preus públics per a l’exercici 2018, s’obre un període de
consulta pública que es durà a terme mitjançant la web municipal que abordarà els
punts següents:
1) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
2) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
3) Els objectius de la norma.
4) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES VOLEN RESOLDRE AMB LES
MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN
Quan va aparèixer a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals de 1988, la regulació
de la figura dels preus públics, es pretenia poder sostreure del principi de legalitat
tributària rigorosa, determinats supòsits fins aquell moment qualificats com de taxa, de
tal manera que aquests determinats supòsits es qualificarien de preus públics.
Les Sentències del Tribunal Constitucional núm. 185/1995, que afectava a la Llei de
Taxes i Preus Públics estatal, i núm. 233/1999, que es referia a la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, van delimitar el concepte de preu públic que s’estableix
actualment.
El vigent article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, que aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, assenyala el concepte de preu públic: “Les
entitats locals podran establir preus públics per la prestació de serveis o la realització
d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no concorri cap de les
circumstàncies especificades en l’article 20.1.B) d’aquesta Llei.”. Aquestes
circumstàncies són les que s’assenyalen com a requisits per les taxes.
En aquest sentit, per tant, els preus públics, són prestacions d’un servei de sol·licitud i
recepció voluntària per part del usuari, per tant, no són serveis imprescindibles,
realitzats per l’Administració Pública i no es presten per aquesta, en forma de monopoli
de dret o de fet.
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En aquest context, es proposa modificar l’Ordenança general reguladora dels preus
públics municipals per tal d’actualitzar la cita o remissió a articles que són aplicables
en l’actual règim de gran població i, es proposa intentar detallar l’abast del
procediment d’aprovació de les tarifes dels preus públics. Amb això, se solucionarien
els problemes d’haver d’acudir a les normes amb rang de Llei directament, ja que la
pròpia ordenança, com a norma reglamentària, ho especificaria i, per tant, ho
desenvoluparia.
També es proposa modificar determinats preus públics, assenyalant noves quantitats,
en la majoria dels supòsits, es valorarà un increment en un percentatge del 2 % en
relació als imports de l’any passat. No obstant, l'aplicació concreta a cada preu públic
es realitzarà de forma singularitzada, tenint present l’impacte social del servei.
Tot això, amb l’objectiu d’avançar en un correcte finançament dels serveis realitzats
per aquest Ajuntament, finançats amb preus públics i, per tal de solucionar l’assoliment
de manera progressiva, d’una major cobertura dels costos dels diferents serveis que
presta l’Administració Municipal.
NECESSITAT
I
MODIFICACIONS:

OPORTUNITAT

DE

L’APROVACIÓ

D’AQUESTES

Es consideren necessàries aquestes modificacions proposades, tant de l’Ordenança
general reguladora dels preus públics municipals, així com dels preus públics per a
l’exercici 2018. En el primer supòsit, es considera una millora el desenvolupament
reglamentari de la normativa legal. En el segon cas, es necessari millorar la cobertura
dels costos dels diferents serveis que presta aquesta Administració Municipal.
OBJECTIUS BÀSICS DE LES MODFICACIONS
Tal com hem indicat als apartats anteriors, en quant als objectius de la norma que es
proposa són:
PRIMER.- En el supòsit de les modificacions proposades relatives a l’Ordenança
general reguladora dels preus públics municipals, l’objectiu és l’actualització de la
normativa esmentada i el desenvolupament reglamentari de la normativa legal, referida
al procediment de tramitació de les tarifes dels preus públics.
SEGON.- En el supòsit de la modificació de determinats preus públics per a l’exercici
2018, l’objectiu és l’increment mig global del 2% dels imports de determinats preus
públics, L'aplicació concreta a cada preu públic es realitzarà de forma singularitzada,
tenint present l’impacte social que tindrà en el servei.
SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
Tota vegada que la proposta d’aprovació de la modificació de l’Ordenança general
reguladora dels preus públics municipals, és l’actualització de la normativa i el
desenvolupament reglamentari de la normativa legal, referida al procediment
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d’elaboració de les tarifes dels preus públics, la valoració de possibles solucions
alternatives porta a la conclusió que no hi ha la possibilitat de tindre en consideració
alternatives reguladores i no reguladores, llevat que es valorin altres procediments de
tramitació que pogués establir la llei.
Pel que fa al supòsit de la modificació de determinats preus públics per a l’exercici
2018, tota vegada que l’objectiu és l’increment mig global del 2% dels imports de
determinats preus públics, es podrien valorar altres percentatges d’increment o, fins i
tot el no increment, però en aquest cas, la cobertura del cost del servei cada cop es fa
més baixa i, pot arribar a ser perillosa de cara a la prestació dels serveis que presta
l’Administració Municipal i, tenint, en compte que són serveis que es presten als
ciutadans de l’Hospitalet de Llobregat, que s’ofereixen, en la majoria de supòsits en
unes condicions més avantatjoses que les oferides per empreses privades.
L’Hospitalet de Llobregat, 10 d’agost de 2017.
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