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INFORME DE LA INTERVENTORA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS

RELATIU a l’anàlisi del compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera per al canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua potable 
de Sant Quirze del Vallès, d’acord amb l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL)

NORMATIVA APLICABLE

Entre d’altra:

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la Llei de Bases de Règim Local 
(LRBRL)

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local (LRSAL)

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de 
Règim Local (TRRL)

- Decret Legislatiu 2/2003, de 26 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal de règim local de Catalunya (TRLMRLC)

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la  
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL)

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP)

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS)

- Art. 89 i següents de la secció 3ª del Reial Decret 500/1990.

- Regles 11 i següents de l’Ordre HAP 1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local.

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF)

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la morositat.

- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial del sector 
públic

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’estabilitat 
pressupostària de les entitats locals.

- Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per corregir el dèficit públic.

- Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de 
càlcul del Període Mig de Pagament.
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- Ordre ECF 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela financera 
dels ens locals.

- Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 
2022, de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la 
Generalitat de Catalunya.

ANTECEDENTS

En sessió ordinària de 30 de setembre de 2021, per acord del Ple municipal, s’inicia 
l'expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament 
i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, davant la propera  finalització de la 
concessió. Aquest servei s’ha vingut prestant mitjançant contracte administratiu de gestió, 
en règim de concessió administrativa, subscrit amb l’empresa CASSA, AIGÜES I 
DEPURACIÓ, SL, des del 2 de gener de 2003, i finalitza el proper 2 de gener de 2023.
Davant d’aquesta situació, correspon iniciar els tràmits per a l’estudi, determinació i 
modificació, si s’escau, de la forma de gestió del servei públic.

Forma part de l’expedient la Memòria de valoració de la forma més sostenible i eficient 
per a la prestació del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Quirze del 
Vallès, elaborada per la Comissió d'estudi creada a tal efecte per acord plenari de data 30 
de desembre de 2021, amb el suport extern de l’empresa CAPIOL INFRASTRUCTURE & 
ASSET MANAGEMENT SL.

FONAMENTS DE DRET

L’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) va introduir canvis en l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), en relació als expedients per a 
l’aprovació de la forma de gestió dels serveis públics municipals. En aquest sentit, el 
redactat vigent disposa:

Article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL)

2. Els serveis públics de competència local s’han de gestionar de la forma més sostenible 
i eficient d’entre les que s’enumeren a continuació:

A) Gestió directa: 

a) Gestió per la mateixa entitat local.
b) Organisme autònom local. 
c) Entitat pública empresarial local. 
d) Societat mercantil local, el capital social de la qual sigui de titularitat pública. 

Només es pot fer ús de les formes que preveuen les lletres c) i d) quan quedi acreditat 
mitjançant memòria justificativa elaborada a aquest efecte que són més sostenibles i 
eficients que les formes que disposen les  lletres a) i b), per a la qual cosa s’han de tenir 
en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió. A més, a 
l’expedient hi ha de constar la memòria justificativa de l’assessorament rebut que s’ha 
d’elevar al ple per a la seva aprovació, on s’han d’incloure els informes sobre el cost del 
servei, així com el suport tècnic rebut, que s’han de publicitar. A aquests efectes, s’ha 
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d’obtenir l’informe de l’interventor local, el qual ha de valorar la sostenibilitat financera de 
les propostes plantejades, de conformitat amb el que preveu l’article 4 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

B) Gestió indirecta, mitjançant les diferents formes que preveu per al contracte de gestió 
de serveis públics el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (ara concessió de serveis i Llei 9/2018 de 
Contractes del Sector Públic).

La forma de gestió per la qual s’opti ha de tenir en compte el que disposa l’article 9 de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que fa a 
l’exercici de funcions que corresponen en exclusiva a funcionaris públics.

La primera decisió que cal prendre és si el servei es vol prestar mitjançant gestió directa o 
indirecta. A partir d’aquí, en cas que la decisió es decanti per la gestió directa, cal 
acreditar amb una memòria justificativa que la gestió a través d’una Entitat Pública 
Empresarial Local (EPEL) o Societat mercantil local, resulta més eficient i sostenible que 
la gestió directa per la pròpia entitat local o a través d’un organisme autònom. En aquest 
sentit, la Memòria de valoració de la forma més sostenible i eficient per a la prestació del 
servei d’abastament d’aigua potable analitza aquestes qüestions i en treu les conclusions 
que tot seguit veurem sobre la millor forma de gestió.

Aquest extrem ha de ser valorat per la Intervenció, en el seu informe, que també ha de 
valorar la sostenibilitat financera de les propostes plantejades, d’acord amb el que 
estableix l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

Article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera

Article 4. Principi de sostenibilitat financera.

1. Les actuacions de les administracions públiques i altres subjectes compresos en 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei estan subjectes al principi de sostenibilitat 
financera.

2. S’entendrà per sostenibilitat  financera la capacitat per finançar compromisos de 
despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de 
deute comercial, de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, la normativa 
sobre morositat  i la normativa europea.

S’entén que hi ha sostenibilitat del deute comercial quan el període mitjà de 
pagament als proveïdors no superi el termini màxim que preveu la normativa 
sobre morositat.

3. Per complir el principi de sostenibilitat  financera les operacions financeres s’han 
de sotmetre al principi de prudència financera.
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D'acord amb l'article 3 de la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i 
demés actuacions que afectin a ingressos i despeses s'elaboraran dins d’un marc 
d'estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea. S’entendrà per estabilitat 
pressupostària de les administracions públiques la situació d’equilibri o superàvit 
estructural.

Així mateix, l’article 11 del mateix text legal preveu que cap administració pública pot 
incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures 
excepcionals i temporals. Les corporacions locals han de mantenir, doncs, una posició 
d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de finançament d’acord amb 
la definició del Sistema Europeu de Comptes.

Segons l’article 15 de la LOEPSF, el Govern estatal ha de fixar anualment els objectius 
d’estabilitat pressupostària, i deute públic referits als tres exercicis següents, tant pel 
conjunt d’administracions públiques com per a cada un dels seus subsectors.

L’objectiu d’estabilitat pressupostària dels exercicis 2021, 2022 i 2023 pel conjunt 
d’Entitats locals, de conformitat amb els termes previstos a la Llei Orgànica d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, és del 0% en relació al Producte Interior Brut 
(PIB).

L’objectiu de deute públic dels exercicis 2021, 2022 i 2023 per les Entitats locals, de 
conformitat amb els termes previstos a la mateixa Llei Orgànica, és del 2%, 1,9% i 1,8% 
sobre el PIB, respectivament.

Per últim, la variació de la despesa computable de les corporacions locals (regla de la 
despesa) pels exercicis 2021, 2022 i 2023 no podrà superar la taxa de referència del 
creixement del PIB a mig termini, que és del 3%, 3,2% i 3,3%, respectivament.

Ara bé, l’exercici 2020 presenta la peculiaritat de que el Congres dels Diputats, en sessió 
de 20 d’octubre, va apreciar la situació d’emergència extraordinària derivada de la 
pandèmia de la COVID 19, requisit que estableix l’article 11.3 de la LOEPSF per 
suspendre les regles fiscals. D’acord amb això, des del 20 de octubre de 2020 han 
quedat suspeses les regles fiscals per 2020 i 2021, i més concretament els objectius 
d’estabilitat, deute públic i la regla de despesa aprovats pel Govern el 11 de febrer de 
2020.

Seguint amb aquesta tònica, el Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta, en 
el Ple de 13 de setembre de 2021, i a petició del Consell de Ministres, l’apreciació de la 
situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 135.4 de la Constitució, que 
comporta la pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per a l’exercici de 2022. 

Ens trobem, per tant, davant d’un escenari en que l’aplicació de les regles fiscals 
previstes a la Llei orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(objectiu d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa), es troba suspesa per a 
l’exercici 2022, igual que ho va ser per als exercicis 2021 i 2020. 

Malgrat aquesta suspensió, no s’han modificat les obligacions de retre informació a l’Estat 
i en última instància a la Unió Europea, raó per la qual aquestes magnituds s’han de 
continuar calculant a efectes informatius. També a efectes de control és convenient 
seguir fent el càlcul d’aquestes regles fiscals, pel moment en que puguin tornar a estar 
operatives.
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Per analitzar el compliment de les regles fiscals farem primer una descripció de la situació 
de l’Ajuntament i després de les diferents formes de gestió del servei d’abastament 
d’aigua, per a finalment preveure quina seria la situació del conjunt.

Compliment del principi d’estabilitat pressupostària

Pel que fa a l’Ajuntament

Entrarem ara a valorar el compliment del principi d’estabilitat pressupostària en el cas de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. A aquests efectes, l’última liquidació aprovada 
correspon a l’exercici del 2020, i mostra la següent informació:

La liquidació 2020 posa de manifest que l’Ajuntament presenta un dèficit de finançament 
en termes del Sistema Europeu de Comptes de 434.508,59 euros, degut fonamentalment 
als ajustaments SEC de 1.019.647,37 euros – bàsicament provinents del finançament 
afectat –, que no han pogut compensar el dèficit inicial d’operacions no financeres 
(capítols I a VII) de 1.454.155,96 euros. No obstant, entenem que es tracta d’una situació 
puntual i previsiblement excepcional, ja que els anys anteriors aquesta magnitud ha estat 
positiva, essent per l’any 2019 de 2.523.355,17 euros.

Pel què fa a les previsions de tancament de l’exercici 2021, els primers càlculs indiquen 
que el saldo d’operacions no financeres, tot i que no serà  positiu, serà inferior als 0,4 M€, 
una xifra molt inferior a la de la liquidació 2020 (-1,454 M€). Això fa preveure, si els 
ajustaments SEC es situen en una xifra similar a la de l’any anterior o, si més no, superior 
als 0,4M€, que en la liquidació de l’exercici 2021 l’ajuntament pot recuperar la seva 
capacitat de finançament positiva. 

Malgrat aquest any la capacitat de finançament sigui un element merament informatiu, és 
convenient seguir la seva evolució, doncs preservar aquesta capacitat previsiblement 

Ingressos Despeses
Capacitat (+) o 
necessitat (-)

a. Operacions corrents 19.620.074,54 18.629.652,41 990.422,13
b. Altres operacions no financeres 661.523,67 3.106.101,76 -2.444.578,09
Total operacions no financeres 20.281.598,21 21.735.754,17 -1.454.155,96
Ajustos SEC: 1.019.647,37
1. Ajust per recaptació d'ngressos. Criteri de caixa -321.618,34
2. Reintegrament liquidacions PTE 145.756,14
3. Interessos meritat i no vençuts 0,00
4. Ajust arrendament financer 77.066,82
5. Ajust per despeses pendents d'aplicar a pressupost (+/-) -1.478,57
6. ajust per devolucions d'ingressos pendents d'imputar a pressupost -20.897,64
7. Altres. Ajust per exces de financiació afectada 1.140.818,96
Total Capacitat (+) o necessitat (-) -434.508,59

Capacitat o necessitat de finançament - Liquidació 2020 (normes SEC)
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tornarà a ser un requisit fonamental perquè l’Ajuntament no estigui sotmès a les 
restriccions de plans de sanejament i mantingui la capacitat de finançar serveis deficitaris 
de caire no obligatori.

Pel que fa al servei d’abastament d’aigua

Valorem ara l’impacte del canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua 
potable sobre l’estabilitat pressupostària.

De la Memòria de valoració de les diferents  formes de gestió s’extreuen les següents 
dades: 

Respecte les xifres de la gestió directa, s’observa que el compte de resultats és positiu, 
amb un excedent pressupostari de 61.914,87€ pel primer any. 
Cal tenir present que en el cas de la gestió directa, l’objectiu és determinar els ingressos 
necessaris per cobrir totes les necessitats del servei (costos d’explotació i operatius, més 
les  inversions), determinades per les seves necessitats de tresoreria. Aquest anàlisi s’ha 
fet de forma molt exhaustiva, i es recull a l’Annex 4 de la memòria.

A partir de la determinació dels ingressos, es fa la projecció de tarifes a aplicar 
anualment. Les tarifes, com ja s’ha dit, hauran de cobrir les despeses d’explotació i 
operatives (veure quadre superior) i hauran de poder cobrir també els fluxos de caixa 
suficients per atendre les inversions necessàries del servei. Per tant, és evident que 
aquesta projecció va lligada amb la decisió de finançament de les inversions. 

Les premisses utilitzades pel què fa a les inversions han estat exposades a la memòria 
(pag.75 i 76), i destaca una inversió anual recurrent de 150.000€ per tal de mantenir en 
bon estat la xarxa de distribució, a part de les inversions inicials previstes per l’entrada en 
funcionament del servei. Pel què fa al seu finançament, es preveu que sigui extern, 
mitjançant préstec, amb unes condicions de mercat: comissió obertura 0,5%, tipus 
d’interès 3% (pàg. 88 de la memòria).
A partir d’aquestes premisses de sortida, en cas que es vulgués reduir el recurs al 
finançament extern, seria necessari aplicar uns increments de tarifes superiors als 
proposats a l’estudi econòmic.

Precisament sobre les necessitats de finançament, fer constar que a l’expedient s’inclou 
una nota informativa de l’assessor CAPIOL, que abunda i aclareix la qüestió, sobretot en 
relació a la gestió directa. En la prestació directa, la tarifa es relaciona de forma inversa 
amb l’endeutament, de tal manera que a major tarifa, menor endeutament es necessitarà, 
i a menors tarifes, majors necessitats d’endeutament.
Reproduint part de la nota informativa, direm que:

“Les projeccions de la Memòria són per a una evolució de tarifes del 0% per al primer 
any, i del IPC per a la resta d’anys. Amb aquesta hipòtesi, com es pot comprovar, és 
necessari disposar de finançament extern al llarg de tota la durada projectada (10 anys).

Aquesta necessitat de finançament canviarà si l’evolució de tarifes és diferent de la 
considerada. (...)

ANY 1 Ingressos Despeses Diferència
Gestió directa 1.459.050,27 1.397.135,40 61.914,87
Gestió indirecta

Concessió 1.669.482,04 1.669.482,04 0,00
Empresa mixta 1.679.697,67 1.679.697,67 0,00
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En resum, amb independència de l’evolució de tarifes que finalment decideixi 
l’Ajuntament, el fet incontestable és que, per a la prestació directa, a majors tarifes, tot i 
que sempre per sota de les corresponents per a la prestació indirecta, menors necessitats 
de finançament es tindran.”

Pel què a la gestió indirecta, les despeses determinen els ingressos, és a dir, que es 
calculen les mínimes tarifes possibles perquè cap exercici entri en dèficit o pèrdues. 
D’aquí que, en el quadre anterior, la diferència entre ingressos i despeses sigui 0 tant en 
el supòsit de concessió com d’empresa mixta.

Aquestes consideracions, un cop es traslladen al càlcul de les tarifes necessàries en cada 
forma de gestió, ens porta al quadre següent (pag.99 de la memòria), on es pot observar 
que les tarifes projectades en les formes de gestió indirecta són superiors a les de la 
gestió directa, per tots els anys.

 
Amb aquests resultats pel què fa a les tarifes, queda justificat i acreditat que la gestió 
directa resulta més eficient que la indirecta. 

A partir d’aquí, prenem com a bones les xifres d’ingressos i despeses de la prestació 
directa, i observem que, una vegada deduït l’impost de societats, el resultat estimat per 
l’any 1 (que correspondria a l’exercici 2023) és de 61.760,08€. Així mateix, l’estudi 
econòmic preveu el resultat dels exercicis 2024-2027, tots ells positius, tot i que seguint 
una tendència a la baixa (pag. 92 de la memòria).

Per tant, podem concloure que l’estabilitat pressupostària del pressupost 
municipal no es veuria afectada per la prestació del servei d’abastament d’aigua 
mitjançant la gestió directa, i la corporació seguiria complint amb aquesta regla 
fiscal.

Compliment de la regla de la despesa

Pel que fa a l’Ajuntament

La despesa computable de l’exercici 2019 va ser de 17.294.917,09 euros.

La taxa de referència de creixement del PIB per l’any 2020 s’ha considerat del 2,7%, igual 
que l’any anterior, atès que la suspensió de les regles fiscals ha fet que no s’establís 
aquesta taxa com en anys anteriors, quan per acord del Consell de Ministres es fixaven 
els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa pel conjunt 
d’administracions públiques i els seus subsectors.

TARIFES Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5
Gestió directa 1,384520 1,398862 1,413344 1,427968 1,442736
Gestió indirecta

Concessió 1,584203 1,612271 1,618755 1,623103 1,627360
Empresa mixta 1,593897 1,622140 1,631175 1,639483 1,647602
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En el cas de Sant Quirze del Vallès, el pressupost de l’Ajuntament no consolida amb el de 
l’empresa municipal COMU Sant Quirze del Vallès SL, al tractar-se d’una societat no 
financera, segons l’inventari del sector públic local.

Com es pot veure, la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 compleix amb la regla de 
la despesa en els termes previstos a l’article 12 de la  Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Pel que fa al servei d’abastament d’aigua

Per altra banda, les dades de l’estudi econòmic manifesten que l’establiment del servei 
d’abastament d’aigua potable amb gestió directa a Sant Quirze del Vallès no ha de 
comportar una major despesa per a la corporació, atès que el servei ha de ser 
autosuficient a nivell econòmico-financer, mitjançant l’establiment d’unes tarifes que 
proporcionin els ingressos necessaris. 

Per tant, s’estima que el compliment de la regla de la despesa es mantindria per al 
conjunt.

Compliment del principi de sostenibilitat financera

Pel que fa a l’Ajuntament

La Liquidació de l’exercici 2020 presenta els següents ratis d’endeutament:

Als efectes del càlcul d’aquestes magnituds es manté, en aplicació de la disposició final 
trentaunena de la Llei  17/2012 de Pressuposts Generals de l’Estat per 2013, l’exclusió de 

Despesa computable 2019 17.294.917,09

Liquidació 2020 Ajuntament
Capítol I a VII 21.735.754,17
Interessos del deute -47.574,29
Ajustos de contabilitat nacional -2.181.983,61
Fons finalistes -1.832.781,44
Ajust consolidació 37.155,97
Despesa computable 2020 17.710.570,80

Despesa computable 2019 17.294.917,09
Taxa de referència de creixement del PIB 2,70% 466.962,76
Despesa màxima 2020 17.761.879,85
Despesa computable 2020 17.710.570,80
Cumpliment de la regla de la despesa 51.309,05

Estat del deute 2020
Deute viu a 31/12 3.283.712,54
Ingressos corrents liquidats 2020 (1 a 5) 19.620.111,54
Ratio legal d'endeutament 16,74%
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les quantitats pendents de retornar en concepte de liquidacions negatives de la 
Participació en els Tributs de l’Estat (PTE) de 2008,  2009 i 2013 (64.490,84 euros, 
149.771,35 euros i 128.950,62 euros, respectivament).
A títol informatiu, senyalar que aquestes quantitats han quedat liquidades en la seva 
totalitat al llarg de l’exercici 2021, de manera que en l’actualitat no hi ha cap import 
pendent de retornar en concepte de PTE.

La ràtio legal d’endeutament a 31/12/2020, que es situa en el 16,74%, compleix amb 
l’article 53 del TRLRHL, i concretament amb la limitació del 110% per aquesta ràtio 
relativa al règim d’autorització de les operacions de crèdit.

També compleix amb el previst a la Disposició addicional 14à del Reial Decret Llei 
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per corregir el dèficit públic, ja que es situa per sota del 75%, en relació a les 
condicions per la concertació de noves operacions de crèdit a llarg termini.

Per altra banda, tant el Pressupost municipal com el Pla de Tresoreria elaborats per al 
2021 preveuen donar compliment a l’article 135 de la Constitució Espanyola i a l’article 14 
de la LOEPSF, en el sentit que el pagament del deute (interessos i capital) està dotat i 
previst en el pressupost i gaudeix de prioritat absoluta davant qualsevol altra despesa. 

Pel que fa al servei d’abastament d’aigua

Com ja s’ha exposat, les necessitats de finançament de l’ens de gestió directa que 
l’Ajuntament de Sant Quirze pugui crear per a la prestació del servei d’abastament 
d’aigua potable al municipi depenen, un cop fixats els costos operatius, de dos factors 
fonamentals: l’evolució de les tarifes i els imports de les inversions.

Serà l’Ajuntament qui determini el volum final d’inversions que vulgui escometre, així com 
l’evolució de tarifes que vulgui aprovar, en el ben entès que això no desmereix la 
comparativa feta a la Memòria, doncs la variació d’aquests dos paràmetres (inversions i 
tarifes) no farà variar la diferència en l’eficiència de les formes de gestió.

Com a conclusió assenyalar que el marge entre la situació actual de l’endeutament 
(16,74%) i els límits legals establerts (75% i 110%) és tan gran que la incorporació 
del volum d’endeutament necessari per a la prestació directa del servei 
d’abastament d’aigua no provocarà, en cap cas, que s’arribin a superar aquests 
límits.

Període Mig de Pagament a Proveïdors

Pel que fa a l’Ajuntament

Respecte al Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), les dades dels dos últims 
exercicis liquidats, relacionades per trimestres, són les següents:
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Període 2019 2020
1T 45,84 33,38
2T 39,26 23,64
3T 38,28 31,10
4T 38,21 25,90

Com es pot observar, aquesta ràtio ha anat millorant, situant-se en el 4t trimestre del 
2020 per sota dels 30 dies, donant compliment al període de pagament del deute 
comercial establert a la normativa contractual i de morositat.

Aquestes dades es completen amb les corresponents a l’exercici 2021:

Període 2021
1T 29,67
2T 26,37
3T 26,25
4T 27,23

Com es pot comprovar, al 2021 el PMP es situa clarament per sota dels 30 dies.

Pel que fa al servei d’abastament d’aigua

La gestió directa del servei d’abastament d’aigua potable no ha de comportar una major 
despesa per a l’Ajuntament, d’acord amb el que es preveu a l’estudi econòmic.

S’estima, per tant, que el PMP es seguirà complint.

Podem concloure, doncs, que es dona compliment al principi de sostenibilitat 
financera, segons l’article 4.2 de la LOEPSF:
“Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar 
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda 
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en esta Ley, la 
normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo 
medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la 
normativa sobre morosidad.”

Anàlisi del principi d’eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics

Analitzem ara el compliment dels principis establerts a l’article 7.2 i 7.3 de la LOEPSF, 
que marca el següent:

“2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la 
economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de 
mejora de la gestión del sector público.

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, 
los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como 
cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley 
que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus 
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repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

Eficàcia: s’entén com el compliment dels objectius. 

L'expedient per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament 
i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès pretén donar continuïtat al servei, i 
per tant, garanteix l’objectiu de mantenir la capacitat de prestació d’aquest servei 
essencial.

Eficiència: s’entén com el compliment dels objectius (capacitat per prestar un servei)  
amb els mínims costos. 

En aquest sentit, la memòria planteja que la forma de gestió més eficient és la que pot 
prestar el servei, amb igualtat de qualitat, al menor preu (en aquest cas, taxa o tarifa). Les 
conclusions de l’estudi (pag.99) apunten que, un cop analitzades les tarifes necessàries 
per a la prestació del servei de forma sostenible, la gestió directa és la que permet unes 
menors tarifes, i per tant, és la forma de gestió més eficient enfront la concessió de 
serveis o l’empresa mixta. 

Economia: es defineix com el grau d’utilització dels recursos al menor cost possible. 

A la memòria s’assenyala que s’han estudiat diferents alternatives de gestió, 
concretament la gestió directa (ja sigui en forma personificada o no personificada), la 
gestió indirecta mitjançant concessió de serveis, i la gestió indirecta mitjançant empresa 
d’economia mixta. I s’apunta que la que permet prestar el servei al menor cost (entès com 
la que requereix la tarifa més baixa) és la gestió directa.

Qualitat: entesa com la percepció de l’usuari davant la capacitat del servei per satisfer les 
seves necessitats. 

La previsió és que el servei es presti amb les mateixes condicions i nivell de qualitat que 
les actuals, i per tant, l’usuari no s’ha de veure afectat pel canvi en la forma de gestió.

Un cop vista la neutralitat, respecte les regles fiscals, de la incorporació de la 
gestió directa del servei d’abastament d’aigua a la corporació municipal, cal 
establir quina és la millor forma de dur-lo a terme.



12/14

Sostenibilitat i eficiència de la forma de gestió proposada

Dins de la Memòria s’inclouen dos apartats:

6- Anàlisis de factors no directament econòmics que justifiquen l’eficiència i 
sostenibilitat de les diferents formes de gestió. Criteris multivariants (pag.78)

7-Anàlisis de factors econòmics que justifiquen l’eficiència i sostenibilitat de les 
diferents formes de gestió (pag.87)

En el primer apartat s’avalua la idoneïtat dels diferents models de gestió, en termes 
d’eficiència, sostenibilitat financera i ambiental, capacitat de finançament de les 
inversions, eficiència en l’assignació de recursos, gestió dels recursos humans, control de 
la gestió, transparència, participació ciutadana, ...

En el segon apartat s’analitzen les tarifes o taxes necessàries per cobrir les despeses del 
servei. 

En el cas de la gestió directa, la tarifa ha de permetre cobrir les despeses derivades de 
la prestació del servei, que en aquest cas són: els costos operatius del servei, més els 
fluxos de caixa necessaris per cobrir les inversions i pel finançament  de les mateixes.

Dit d’una altra manera, en gestió directa no es busca el benefici, sinó disposar dels fluxes 
de caixa suficients per proveir excedents pressupostaris que cobreixin les necessitats 
d’inversió per mantenir el servei.

En el cas de la gestió indirecta, les tarifes han de cobrir, apart dels costos operatius del 
servei, també la retribució del prestador del servei (és a dir, el benefici industrial) i la 
retribució financera de les inversions. Aquest és un dels elements diferenciadors dels dos 
tipus de gestió.

La conclusió, en el primer anàlisi, és a dir, pel què fa a criteris no directament 
econòmics, multivariants, però vinculats a l’eficiència i sostenibilitat, és que les formes 
de gestió directa, si bé no són les més eficients i sostenibles en la totalitat  dels 16 
inputs analitzats, sí que ho són en la seva majoria (veure quadres de la pag.99-100 de la 
memòria).

En el segon anàlisi, sobre els factors econòmics que justifiquen l’eficiència i 
sostenibilitat, la conclusió és que en termes estrictament econòmics la forma de 
prestació més eficient és la gestió directa (pag. 99 de la memòria).

La conclusió final, resultant de la combinació dels criteris directament econòmics i dels 
que ho són de forma indirecta, és que la forma de gestió més adient per al municipi de 
Sant Quirze del Vallès, tenint en compte les seves característiques, el servei a prestar, i 
les necessitats d’inversió que se’n deriven, és la gestió directa. I dins de la gestió 
directa, la forma més eficient i sostenible és la prestació mitjançant una forma 
personificada, ja sigui a través d’una EPEL o d’una societat pública municipal 100% de 
capital públic.

La justificació dels motius pels quals es considera més adequada la gestió directa 
personificada (mitjançant societat mercantil pública o empresa pública local) enfront a les 
formes no personificades (el propi ajuntament, o un organisme autònom local), queda 
recollida al punt 8 de la memòria.
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Arribats a aquest punt, tan sols queda fer una consideració final.

Partint de la premissa anterior, que estableix que la millor forma de gestionar el servei 
d’abastament d’aigua potable a Sant Quirze és mitjançant una Entitat Pública Empresarial 
o bé una Societat Pública municipal, es plantegen dos escenaris.

Escenari 1

Si es considera que la EPEL o la societat pública municipal formarà part del “Sector 
administracions públiques”, en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), això 
suposa que els comptes consolidats han de complir el que estableix la LOEPSF:

-Principi d’estabilitat pressupostària: posició d’equilibri financer o superàvit pressupostari 

-Principi de sostenibilitat financera: capacitat per finançar compromisos de despesa 
presents i futurs de conformitat amb el que estableix aquesta Llei, la normativa sobre 
morositat i la normativa europea.

-Regla de la despesa

-El límit del deute

De l’anàlisi fet anteriorment es desprèn que aquests principis (les regles fiscals de la 
LOEPSF) es complirien.

Escenari 2

Si es considera que la EPEL o la societat pública municipal no formarà part del perímetre 
de consolidació, al no ser considerada Administració pública a efectes SEC, aleshores 
quedaria fora de l’àmbit d’aplicació subjectiu de la LOEPSF. I tal com disposa l’article 2.2 
de la mateixa LOEPSF, restaria subjecta “al que disposen les normes d’aquesta Llei que 
específicament s’hi refereixin”. En concret hauria de complir amb allò establert a l’article 
11 de la LOEPSF en matèria d’estabilitat pressupostària. 

En aquest sentit, l’article 15.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, disposa que en 
relació amb la resta d’entitats de l’article 4.2 (entitats públiques empresarials, societats 
mercantils, ...), “s’entén complert l’objectiu d’estabilitat quan, individualment considerades, 
aprovin, executin i liquidin els seus respectius pressupostos o aprovin els seus respectius 
comptes de pèrdues i guanys en situació d’equilibri financer”.

De l’anàlisi anterior també es pot concloure que aquest aspecte, és a dir, l’estabilitat 
pressupostària, es compliria.
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CONCLUSIONS

Aquesta Intervenció considera vàlides i adequades la metodologia i el plantejament 
utilitzat en l’informe per a l’anàlisi de la sostenibilitat i l’eficiència de la forma de gestió del 
servei d’abastament d’aigua potable, d’acord amb l’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril (LRBRL), l’article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL), i 
els articles 142 a 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), tots ells en relació a 
l’exercici d’activitats econòmiques per part de les entitats locals i a la tramitació de 
l’expedient corresponent.

Així mateix, fa seva la conclusió de la Memòria, en el sentit de considerar com a més 
adequada, per sostenible i eficient, la prestació del servei d’abastament d’aigua potable 
mitjançant gestió directa personificada, a través d’una EPEL o una societat mercantil 
pública, pels arguments exposats, i d’acord amb els càlculs realitzats.

Per tant, d’acord amb el contingut de la documentació que integra la memòria de 
valoració de la forma de gestió més sostenible i eficient del servei públic d’abastament 
d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès, i sempre que els paràmetres i criteris utilitzats 
es mantinguin invariables, tenint en compte que caldrà donar compliment a qualsevol 
canvi normatiu que es pugui produir, aquesta Intervenció accidental valora favorablement 
la proposta plantejada de gestió directa mitjançant una EPEL o una societat mercantil 
100% de capital públic local, atès que es dona compliment al principi de sostenibilitat 
financera de l’article 4 de la LOEPSF.

Per la qual cosa s’informa, als efectes oportuns.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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