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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A LA CREACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PRESTACIÓ
PATRIMONIAL NO TRIBUTÀRIA PER A L’EXERCICI 2022 A L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT
L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat té la voluntat de procedir a la creació d’una
Ordenança de prestació patrimonial no tributària.
En aquest sentit, i de conformitat amb allò que preveu 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 creació i modificació
d’ordenances no fiscals per a l’exercici 2022, s’obre un període de consulta pública que es durà
a terme mitjançant el web municipal i 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.

1. ANTECEDENTS I PROBLEMES QUE
MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN

ES

VOLEN

RESOLDRE

AMB

LES

Amb l'aprovació de Llei 9/2017 de contractes del sector públic es va introduir la novetat del
concepte de “prestació patrimonial de caràcter públic no tributari” (PPPNT). L'aparició d'aquest
nou model de prestació patrimonial va determinar la modificació del Text Refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, tot afegint un apartat sisè a l’article 20 definint aquesta mena
de contraprestació econòmica.
En conseqüència amb aquestes novetats es va modificar també la Llei 58/2013, de 17 de
desembre, general gributària, de conformitat amb la DA 11 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, que va deixar redactada la DA amb la definició del
què són les prestacions patrimonials de caràcter públic, així com també es va adaptar la Llei de
taxes i de preus públics operada per la DF 9 de la LCSP, en afegir una nova lletra (la “c”) a
l’article 2.
Atès tots aquest canvis s'ha delimitat el concepte i abast del què cal entendre com a "prestació
patrimonial pública no tributària" (PPPNT). En el cas de les escoles bressol, en tant que es
tracta d'un servei prestat competència de l'Ajuntament de caire coactiu i que es presta
mitjançant règim de concessió de serveis, ens trobem davant d’una prestació patrimonial
pública no tributària. L'ordenança que hagi de regular el servei de prestació d'escoles bressol
serà una ordenança no fiscal i per tots aquests antecedents s'imposa la necessitat de procedir
a una adaptació de la normativa local respecte dels preus públics a aquesta nova realitat
jurídica derivada les novetats introduïdes per la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
Igualment caldrà procedir a la derogació del vigent preu públic.
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Es proposa crear una ordenança de prestació patrimonial no tributària per a l’exercici 2022. Es
valorarà la modificació d’algunes tarifes ja existents tenint en compte a l’hora d’establir els
imports, els impactes socials dels serveis respectius.
En concret es proposa:
1. Crear l’Ordenança de prestació patrimonial no tributària del Servei d’Educació
Es proposa la creació de l’Ordenança de prestació patrimonial no tributària en base a l’actual
preu public vigent, introduïnt taules de les tarifes de les escoles bressol.
2.. Derogar els Preus públics del Servei d’Educació.
Es proposa la derogació del Preu públic del Servei d’Educació vigent.
2. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE L’APROVACIÓ D’AQUESTES MODIFICACIONS
En general es consideren necessàries aquestes modificacions proposades, perquè és
necessari avançar en la correcció del finançament dels diferents serveis que presta aquesta
Administració Municipal.
3. OBJECTIUS BÀSICS DE LES MODIFICACIONS
En general, l’objectiu de la modificació és la de regularitzar la figura jurídica i assenyalar noves
quantitats, sempre valorant l'aplicació concreta de forma singularitzada, tenint present l’impacte
social del servei.
L’objectiu també serà avançar en un correcte finançament dels serveis realitzats per aquest
Ajuntament, finançats amb preus públics i, per tal de facilitar la sostenibilitat financera i adaptarse al context del servei.
4. SOLUCIONS ALTERNATIVES I INSTRUMENTS COMPLEMENTARIS
La modificació per a l’exercici 2022 és necessària per realitzar l’objectiu d’avançar en un
correcte finançament dels diferents serveis que presta aquesta Administració Municipal, 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,
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