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OBERTURA DE TERMINI DE CONSULTA PÚBLICA EN EL MARC DEL PROCEDIMENT 
D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES 
CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE 
PROVEÏMENT DOMICILIARI D’AIGUA DELS ABONATS DE L’ENTITAT AGUA DE 
CONSOLACION, SL A LES ZONES DE  S’ALQUERIA BLANCA, PORTOPETRO, CALA 
MONDRAGO, CALA BARCA I COLÒNIA DEL SILENCI, EN EL TERME MUNICIPAL DE 
SANTANYÍ. 
 
Per decret de data 2 de setembre de 2021 es va incoar, d’ofici, l’expedient per a 
l’aprovació de l’ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques 
per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua potable dels abonats 
de l’entitat AGUA DE CONSOLACION, SL a les zones de s’Alqueria Blanca, Portopetro, 
Cala Mondragó, Cala Barca i Colònia del Silenci, en el terme municipal de Santanyí. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, el tràmit necessari 
inicial per a l’aprovació del reglament és la consulta pública, prèvia a la redacció del text 
de l’esborrany de la regulació. El primer apartat d’aquest article disposa: 
 
“Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, 
s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració 
competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.” 
 
Així, en compliment d’aquesta normativa de participació ciutadana en l’elaboració 
normativa, s’ha d’entrar a valorar els següents apartats: 
 
I.- ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR 
 
L’ajuntament de Santanyí, d’acord amb l’article 25 i 26 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, porta a terme la prestació del servei de 
proveïment domiciliari d’aigua potable, servei que en l’actualitat es gestiona de forma 
indirecta d’acord amb l’article 85.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, baix la modalitat de concessió, amb varies entitats mercantils, i en 
concret per a les zones d’aquest Terme Municipal de s’Alqueria Blanca, Portopetro, Cala 
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Mondragó, Cala Barca i Colònia del Silenci, està gestionat per l’entitat AGUA DE 
SONSOLACIÓN, SL (Adjudicació per resolució del Ple  de  la Corporació Municipal de 14 
d’abril de 2005). 
 
Tenint en compte que La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
estableix un conjunt de modificacions d’àmbit fiscal i tributari que afecten -entre 
d’altres- a la naturalesa de les contraprestacions econòmiques derivades de la prestació 
del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua potable: ''De conformitat amb la 
disposició addicional quaranta-tresena de dita llei, Les contraprestacions econòmiques 
establertes coactivament que es percebin per l’explotació d’obres públiques o la 
prestació de serveis públics, de manera directa mitjançant personificació privada o 
gestió indirecta, tenen la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari d’acord amb el que preveu l’article 31.3 de la Constitució”. 

Així mateix, l'article 20. 6 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva nova 
redacció donada per la Disposició final dotzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, les 
contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat (20.6.t i r) es regularan 
mitjançant ordenança. 

Per tant, d'acord amb les anteriors consideracions, resulta necessària l'aprovació d'una 
nova ordenança municipal. 

II.- LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ 

Atesa la nova regulació que es dona, en la Llei de Contractes del Sector Públic, 9/2017 a 
les contraprestacions econòmiques establertes coactivament i percebudes per la 
prestació de serveis públics de manera indirecta, resulta oportú procedir a la redacció 
de la nova ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per 
la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua potable dels abonats de 
l’entitat AGUA DE CONSOLACION, SL. 
 

III.-OBJECTIUS DE LA NORMA 

 
Els objectius de la norma es concreten en establir un marc de regulació local respecte 
del servei de proveïment domiciliari d’aigua potable, que estableixi les actuacions i 
serveis subjectes a tarifació, la forma de quantificació, les persones obligades al 
pagament de tarifes, la meritació i forma de pagament de les tarifes, i el procediment 
de gestió o cobrament, així com qualsevol altra qüestió de necessària regulació 

IV.- POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NOREGULATÒRIES 
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Atès l’indicat anteriorment, cal aprovar una nova l’ordenança municipal reguladora de 
les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment 
domiciliari d’aigua potable dels abonats de l’entitat AGUA DE CONSOLACION, SL en el 
terme municipal de Santanyí, que inclogui les novetats legislatives d’aplicació respecte 
de les prestacions patrimonials públiques no tributàries, i que a la vegada estableixi un 
règim de tarifes adequat segons els paràmetres establerts en el Reial Decret 2695/1977, 
de 28 d’octubre, sobre normativa en matèria de preus. 
 
Per tot això, es DISPOSA 
 
ÚNIC.- La publicació d’aquest anunci en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la 
pàgina web www.ajsantanyi.net, per a què qui ho consideri convenient pugui presentar 
les seves opinions, idees i suggeriments envers als aspectes plantejats en aquest 
document, en un termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva 
publicació. 
 
Santanyí, a la data de la signatura electrònica 
 
El primer tinent de batlessa, per substitució de la Batlia 
 
Joan Gaspar Aguiló Martínez 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 2d9e447ed02446a8881591464d63808c001

Url de validació https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
an

 G
as

p
ar

 A
g

u
iló

03
/0

9/
20

21
B

at
le

ss
a

https://simplifica-santanyi.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2021-09-03T13:11:31+0200
	SegellOrganAjSantanyi




