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CONSULTA PÚBLICA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI
D’ABASTAMENT D’AIGUA I CLAVEGUERAM DE VILASSAR DE DALT
Assumpte

Aprovació de l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no
tributari relativa al servei d’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del cicle
integral de l’aigua, al municipi de Vilassar de Dalt.
Relació de fets i fonaments de dret

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i amb l'objectiu de
millorar la participació de la ciutadania en el procediment d'elaboració de normes, s’exposa
públicament l’Ordenança reguladora del servei d’abastament d’aigua i clavegueram i
d’altres serveis del cicle integral de l’aigua, per tal de recollir 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 l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
La ciutadania, les organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les
seves opinions sobre els aspectes plantejats durant un període de 15 dies, a comptar de
l'endemà de la publicació del present anunci al web municipal vilassar.cat, a través dels
canals indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

Posar al dia l’Ordenança reguladora amb les modificacions normatives recents referents a
la gestió administrativa relativa a l’abastament d’aigua i clavegueram i d’altres serveis del
cicle integral de l’aigua que tenen la consideració de “prestació patrimonial pública de
caràcter no tributari”. El procés de municipalització del cicle de l’aigua a Vilassar de Dalt,
recentment engegat i l’assumpció per part de l’Ajuntament de tots els temes relacionats,
fan necessària també la revisió dels diferents conceptes i preus regulats en l’antiga taxa.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

El procés de municipalització es presenta com la oportunitat de regular de forma més
eficient, a través de la nova Ordenança, tot allò relacionat amb les qüestions
administratives del cicle de l’aigua, adaptant-la a la conjuntura i necessitats actuals.
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Tanmateix, el procés participatiu té per objecte establir el marc de participació necessari i
oferir un espai de debat perquè la revisió de l’Ordenança s’enriqueixi amb les aportacions
del debat públic.
Objectius de la norma

Actualitzar l’Ordenança, adaptant-la i fent-la socialment més justa.

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries:

La redacció de l’Ordenança és imprescindible, necessària i obligatòria per a la prestació del
servei i, per tant, en aquest cas no hi ha solucions alternatives no regulatòries.
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