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INFORME DE SECRETARIA NÚMERO 8/2022, de 18 de febrer de 2022 

Assumpte: de l’estudi de la forma de gestió del servei d’abastament d’aigua potable 
a Sant Quirze del Vallès

ANTECEDENTS DE FET

El contracte administratiu de gestió, en règim de concessió administrativa, del servei 
municipal d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze del Vallès subscrit 
amb l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÖ, SL es va iniciar en data 2 de gener 2003, 
essent el termini d’execució del contracte de 20 anys. En data 2 de gener del 2023 
finalitza el període principal del contracte.

Per acord de ple de 27 de maig de 2021 es va designar Interventora tècnica de la 
Concessió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable de Sant Quirze 
del Vallès, segons contracte subscrit amb la raó social CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, 
SL i iniciat el 2 de gener 2003, a la funcionària municipal Sra. Laura Ordaz Suárez, per tal 
d’assegurar la correcta reversió dels actius afectes al servei. Aquesta designació es feia 
se’ns perjudici dels posteriors actes administratius que pogués adoptar el plenari 
municipal als efectes d’iniciació, impuls i finalització de la liquidació del contracte.

Consta a l’expedient informe de la Cap del Servei Municipal de Manteniment, 
Infraestructures i Serveis, de 2 d’agost de 2021, en el que proposa iniciar l’expedient del 
procediment per a la determinació de forma de gestió del servei municipal d’abastament 
d’aigua potable, la creació de la comissió d’estudi encarregada d’elaborar la memòria per 
realitzar l’aprovació inicial, informació pública i si s’escau l’aprovació definitiva.

El ple municipal en sessió ordinària de 30 de setembre de 2021 va adoptar els acords 
d’iniciar 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 i de constituir una 
Comissió d'estudi, encarregada d'elaborar la Memòria de formes de gestió i el Projecte i 
Reglament del servei, amb la composició que hi constava.

En la mateixa resolució es disposava que la Comissió d'estudi hauria de concloure 
l'elaboració de la indicada documentació en el termini de tres mesos des de l'adopció 
d'aquest acord plenari. En el cas que no es presentés la documentació dins el termini 
esmentat, els membres de la Comissió cessaran automàticament.

Tal i com consta a l’expedient i segons informe de la Cap del Servei de Manteniment de 
l’Espai Públic i Infraestructures el 30 de desembre de 2021 finalitzava el termini de tres 
mesos sense que la Comissió hagués acabat l’elaboració dels documents amunt 
enumerats.

En base a això últim, el plenari municipal en data 30 de desembre de 2021 va resoldre 
nomenar una nova Comissió d'estudi del Servei municipal d’abastament i distribució 
d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, encarregada d'elaborar la Memòria de formes 
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de gestió, un Projecte de servei, un Reglament del servei, integrada pels membres que 
s’hi indicaven.

Consten a l’expedient les actes de les sessions de la Comissió d’estudi, que es va reunir  
el 3 de novembre i 1 de desembre de 2021, i el 13 de gener i 8 de febrer de 2022. En 
aquesta darrera sessió la Comissió, per majoria absoluta dels assistents, acorda elevar al 
ple els documents de la memòria, projecte i reglament per al canvi de forma de gestió del 
servei d’abastament d’aigua potable del municipi.

El que ara es vol sotmetre a consideració plenària (previ dictamen de la Comissió 
informativa), doncs, és :

“Primer.- Prendre en consideració la memòria justificativa, el projecte i la resta de 
documentació, elaborada per la comissió d’estudi creada per acord de Ple de 30 de 
desembre de 2021 per a la determinació de la forma de gestió del Servei municipal 
d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès, quin tenor íntegre es 
dona per reproduït  formant part del contingut dels presents acords, i aprovar inicialment 
l’exercici de l’activitat econòmica, la prestació del servei en la forma de gestió directa, 
mitjançant l’encàrrec a un ens instrumental personificat, mitjà propi de l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar condicionar l’efectivitat de l’acord adoptat pel consistori, en el cas que fos 
favorable a la gestió directa del servei d’abastament d’aigua potable, mitjançant la 
utilització d’un ens instrumental, a l’efectiva disponibilitat dels mitjans necessaris.

Tercer.- Aprovar inicialment  el Reglament del Servei de l’Aigua de l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, que consta a la documentació que integra l’expedient.

Quart.- Sotmetre a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis de la seu electrònica 
municipal, al portal de transparència, i a un mitjà diari de comunicació escrita, la Memòria, 
el projecte i la resta de documentació elaborada per la Comissió d’estudi per a la 
determinació de la forma de gestió del Servei municipal d’abastament i distribució d’aigua 
potable a Sant Quirze del Vallès, i l’aprovació inicial del Reglament del Servei de l’Aigua 
de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l’efecte de que puguin ser examinats i, si 
escau, formular els suggeriments, les reclamacions i les al·legacions que es considerin 
pertinents. La dita exposició pública es realitzarà per un període de 30 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Notificar els presents acords a CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SL.”

FONAMENTS JURÍDICS

I.- Normativa aplicable

Constitució Espanyola de 1978 (CE d’ara en endavant)
Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la Llei de Bases de Règim Local (LRBRL a 
partir d’ara)
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP d’ara en endavant).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF a partir d’ara)



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 d’ara en endavant)
Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS a 
partir d’ara)
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refòs de Règim 
Local (TRRL)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (LPAC)
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL)

II.- De la iniciativa econòmica i la prestació dels serveis públics

L’article 128 CE disposa:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está 
subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá 
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de 
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el 
interés general. “

La normativa reguladora de règim local concreta el reconeixement constitucional a la 
iniciativa econòmica de l’article 128.2 CE, en relació amb els ens locals. Així doncs, 
l’article 25 de la LRBRL estableix:

“Artículo 25.

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, 
puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este 
artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

...

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales.

....”

D’altra banda, l’article 26 del mateix cos legal: 

“Artículo 26.

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a)En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población y pavimentación de las vías públicas.
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.....”

En allò referent a la forma de gestió dels serveis públics locals, hem d’estar als articles 85 
i següents de la LRBRL:

“Artículo 85

1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de 
sus competencias.

2. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:

a) Gestión por la propia Entidad Local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.

Solo podrá hacerse uso de las formas previstas en las letras c) y d) cuando quede 
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más 
sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que se 
deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la 
inversión. Además, deberá constar en el expediente la memoria justificativa del 
asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su aprobación en donde se incluirán 
los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán 
ser publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local quien valorará 
la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión 
de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 
9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en 
lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios 
públicos.

 
 Artículo 86.

1. Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias. En el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener un análisis del 



mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.

Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, 
que determinará la forma concreta de gestión del servicio.

2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o 
servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de 
conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable. El Estado y las 
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y servicios.

La efectiva ejecución de estas actividades en régimen de monopolio requiere, además del 
acuerdo de aprobación del pleno de la correspondiente Corporación local, la aprobación 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

3. En todo caso, la Administración del Estado podrá impugnar los actos y acuerdos 
previstos en este artículo, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III del Título V de esta 
Ley, cuando incumplan la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.”

En l’àmbit de la normativa local catalana, també s’ha desenvolupat la previsió de l’article 
128 CE, sobretot a través del TRLMRLC i del ROAS.

“Article 66 del TRLMRLC: Competències municipals i locals

66.1 El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns.
....
66.3 El municipi té competències pròpies en les matèries següents:
.....
l) el subministrament d’aigua i l’enllumenat públic, els serveis de neteja viària, de recollida 
i tractament de residus, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.”

Article 67 a) del TRLMRLC

Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis 
següents:

En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, 
abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, 
pavimentació i conservació de les vies públiques i control d’aliments i begudes”.

“Article 243 del TRLMRLC Activitats econòmiques

243.1 L’exercici pels ens locals d’activitats econòmiques requereix un expedient previ, en 
el qual s’ha d’acreditar la conveniència i l’oportunitat de la iniciativa pública.

243.2 Per a adoptar la iniciativa cal:
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a) acord inicial del ple, en què s’ha de designar també una comissió d’estudi integrada per 
membres de l’ens local i personal tècnic.

b) una memòria redactada per la comissió, que ha de servir de base per a la resolució de 
l’expedient i que ha de tenir en compte els aspectes socials, financers, tècnics i jurídics de 
l’activitat, la forma d’exercici, els beneficis potencials i els supòsits de cessament de 
l’activitat.

c) la presa en consideració de la memòria pel ple i l’exposició al públic per un període de 
trenta dies com a mínim, durant el qual es poden presentar reclamacions i al·legacions.

d) l’aprovació final pel ple de l’ens local.

243.3 L’exercici de l’activitat s’ha de realitzar en règim de lliure concurrència. Es pot 
adoptar la forma d’organisme autònom de caràcter industrial, comercial o financer, o la de 
societat mercantil de capital públic o mixt, o la societat cooperativa.

243.4 No és aplicable el procediment establert en aquest article si es tracta de la simple 
administració o explotació per l’ens local del seu patrimoni.”

“Article 245 Règim de prestació de serveis

245.1 Els serveis essencials que han estat reservats per llei als ens locals es poden 
prestar en règim de lliure concurrència o en `regim de monopoli.

245.2 Si la prestació del servei ha d’ésser en règim de lliure concurrència, l’aprovació 
definitiva correspon al Ple. La prestació en règim de monopoli requereix, a més, 
l’aprovació del Govern de la Generalitat.

245.3 Per a l’exercici dels serveis essencials reservats es pot utilitzar qualsevol de les 
formes de gestió establertes per la llei.

245.4 L’exercici en règim de monopoli comporta, si és necessària l’expropiació, la 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels béns afectes al servei.”

Si analitzem els articles 181 i següents, i 159 i 160 del ROAS, veiem que: 

“Article 181

181.1 La reserva de serveis essencials declarada per llei a favor dels ens locals els 
habilita per prestar-los en règim de monopoli, mitjançant la instrucció de l’expedient 
preceptiu, en el qual s’ha de justificar la conveniència i l’oportunitat d’aquest règim, per 
raons d’interès general.

181.2 Sens perjudici d’altres serveis essencials que la llei reservi als ens locals, 
l’esmentada reserva comprèn els serveis següents, establerts per la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local: abast i depuració d’aigües, recollida, 
tractament i aprofitament de residus, subministrament de gas i calefacció, escorxadors, 
mercats i llotges centrals, transport públic de viatgers i serveis mortuoris.

Article 182 Règim de prestació



182.1 Els serveis essencials reservats per la llei als ens locals es poden prestar en règim 
de lliure concurrència o de monopoli.

182.2 Quan es prestin en règim de lliure concurrència s’ha de seguir, quan calgui, el 
procediment que regula l’article 162.2 d’aquest Reglament.

182.3 Per a la prestació de serveis essencials reservats es pot utilitzar qualsevol de les 
formes de gestió dels serveis locals i, en el cas de canvi d’aquestes, s’ha de complir el 
que estableix l’article 188.5 d’aquest Reglament.”

“Article 188 Formes de gestió

188.1 Els serveis públics locals es poden gestionar directament o indirectament.

188.2 La gestió directa pot adoptar les formes següents:

a) Gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local.
b) Per mitjà d’una organització especial desconcentrada.
c) Organisme autònom.
d) Societat mercantil amb capital social íntegrament públic.

188.3 La gestió indirecta es pot realitzar per les formes següents:

a) Concessió.
b) Gestió indirecta.
c) Concert.
d) Arrendament.
e) Societat mercantil o cooperativa amb capital social mixt.

188.4 La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens 
locals, en exercici de la potestat organitzativa, llevat dels serveis a què es refereix l’article 
189 d’aquest Reglament i del que estableix, si s’escau, la legislació sectorial.

188.5 El canvi de la forma de gestió d’un servei exigeix la instrucció de l’expedient i la 
tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les quals es refereixen els 
articles 159 i 160 d’aquest Reglament.”

“Article 159 Expedient per a la implantació del servei

159.1 La creació d’un servei s’ha d’instrumentar mitjançant una memòria justificativa, un 
projecte d’establiment i un reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació.

159.2 El projecte d’establiment i prestació del servei ha de contenir els aspectes següents:

a) Les característiques del servei.
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació, amb la 

indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista.
d) L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre pels usuaris.
e) En el supòsit de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que 

ha de percebre l’ens local, i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest hagi 
de satisfer.

f) El règim estatutari dels usuaris.
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159.3 El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de què 
es tracta resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les 
prestacions a favor dels ciutadans.

159.4 Per a l’elaboració dels documents esmentats, l’ens local, quan en justifiqui la 
necessitat compta amb l’assistència tècnica i jurídica del consell comarcal, de la diputació 
i de l’Administració de la Generalitat per mitjà dels respectius serveis d’assistència local.

Article  160 Procediment per a l’establiment dels serveis

160.1 L’expedient instruït amb els documents a què es refereix l’article anterior s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anuncis que 
s’insereixin en el Butlletí Oficial de la província, el DOGC i al tauler d’anuncis de la 
corporació. Simultàniament, s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si 
s’escau, han exercit la iniciativa.

160.2 El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments formulats, ha 
d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament 
que el reguli i ha de preveure els efectes econòmics que se’n deriven, en especial, en el 
pressupost.”

III.- Del procediment administratiu per seleccionar el règim de gestió d’un servei públic

En els últims anys, s’està assistint a un fort moviment que defensa l’assumpció de la 
gestió directa dels serveis públics per part dels municipis, fonamentalment mitjançant la 
creació d’ens instrumentals. És una tendència (mal) denominada “remunicipalització”, 
entesa com a la conversió en municipal d’un servei públic que estava a càrrec d’una 
empresa privada. 

Per tal de decidir la forma de gestió dels serveis públics, s’ha de seguir la tramitació 
establerta a l’article 85 de la LRBRL, a resultes de la reforma introduïda per la LRSAL. 
Aquesta reforma legislativa va introduir una modificació substancial en allò relatiu a 
l’elecció per part del municipi de la forma de gestió dels seus serveis públics locals. El nou 
règim jurídic es preocupa pels objectius d’estabilitat pressupostària derivats de l’article 
135 CE i de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.

La redacció vigent disposa que els serveis públics s’hauran de prestar de manera directa 
o indirecta en funció de quina sigui la forma més sostenible i eficient, al mateix temps que 
entre les diverses formes de gestió directa, la possibilitat de crear una societat mercantil o 
una entitat pública empresarial es condiciona a que s’acrediti que les mateixes han de ser 
més sostenibles i eficients que la gestió directa sense organització especialitzada o 
mitjançant organisme autònom. 
 
Per tant, la LRBRL, en el seu article 85.2, defineix una sèrie d’exigències procedimentals 
orientada a l’acreditació per part de l’Ens Local, que es corresponen a una major eficàcia i 
sostenibilitat en la forma de gestió elegida.  En concret, caldrà que es confeccioni una 
memòria justificativa, on caldrà tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i 
recuperació de la inversió. D’altra banda, en l’expedient administratiu haurà de constar la 
memòria justificativa de l’assessorament rebut que s’elevarà al Ple per la seva aprovació, 
on caldrà que s’incloguin els informes sobre el cost del servei, així com el suport tècnic 
rebut, que caldrà que es publicitin. Finalment, la interventora local haurà d’emetre un 



informe valoratiu de la sostenibilitat financera de les propostes plantejades, conforme amb 
l’article 4 de la LOEPSF.

En l’expedient que es vol sotmetre a consideració de la comissió informativa per tal que 
emeti el seu dictamen abans d’incloure-ho en l’ordre del dia del ple, hi formen part tots els 
documents descrits anteriorment. En concret son els següents:

1. Informe de la Cap del Servei Municipal de Manteniment, Infraestructures i 
Serveis, de 2 d’agost de 2021.

2. Actes de les sessions de la Comissió d'estudi del Servei municipal 
d’abastament i distribució d’aigua potable a Sant Quirze del Vallès de dates 3 de 
novembre i 1 de desembre de 2021, i 13 de gener i 8 de febrer de 2022.

3. Recull de preguntes i respostes a qüestions diverses plantejades a les 
reunions de la Comissió d’estudi.

4. Memòria, que inclou una aproximació normativa, el projecte d’establiment 
del servei (inclusiu del règim econòmic de la prestació), anàlisi de factors 
justificatiu de l’eficiència i sostenibilitat de les diferents formes de gestió, 
justificació de l’elecció de la prestació directa amb personificació i diversos 
annexos entre els quals hi ha la proposta de tarifes.

5. Proposta de Reglament del servei de l’aigua de Sant Quirze del Vallès.

6. Nota explicativa sobre les necessitats de finançament descrites a la memòria 
de formes de gestió, emesa per l’assessoria externa CAPIOL, 
Infrastructure&Asset Management, S.L..

7. Informe emès per la interventora accidental de l’Ajuntament el 18 de febrer 
de 2022, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

És el Ple, en virtut de l’article 22.2.f) de la LRBRL i l’article 52.2.g) del TRMRLC, l’òrgan 
competent per aprovar les formes de gestió dels serveis públics.

En quan al quòrum necessari per la seva aprovació, cal estar a allò disposat a l’article 
47.2.k) de la LRBRL, disposa l’adopció mitjançant majoria absoluta de:

“k) municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y 
aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.”

L’article 183 del ROAS preveu també que l’acord d’aprovació de l’expedient pel ple de la 
corporació s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legals dels membres. Però 
ho preveu quan es refereix al procediment per a la prestació en règim de monopoli.

No és del tot pacífic el dubte de si l’exigència de majoria absoluta es requereix per a 
qualsevol canvi en la forma de gestió d’un servei; o bé si l’exigència d’aquest quòrum 
reforçat només es requereix si prèviament l’Ajuntament ha optat per prestar el servei en 
règim de monopoli legal, i vol demanar l’autorització corresponent a la Generalitat ( cal 
analitzar els articles 47.2.k), 86.1i 86.2  LRBRL, i l’article 245.1 i 245.2 TRLMRLC).



10/12

Com que una interpretació literal de l’article 47.2 k) de la LRBRL admet que es requereixi 
la majoria absoluta per realitzar qualsevol canvi de gestió d’un servei públic, el criteri de 
màxima seguretat és la seva aprovació per majoria absoluta.

CONCLUSIONS

L’article 86.1 LRBRL assenyala que les Entitats Locals podran exercir la iniciativa pública 
per al desenvolupament d’activitats econòmiques, sempre que estigui garantit el 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat financera de 
l’exercici de les seves competències.

A més, de l’exigència de què en l’expedient acreditatiu de la conveniència i oportunitat de 
la mesura es justifiqui que la iniciativa no genera risc per a la sostenibilitat financera del 
conjunt de la Hisenda municipal, s’exigeix la inclusió d’una anàlisi de mercat, relatiu a 
l’oferta i a la demanda existent, a la rendibilitat i als possibles efectes de l’activitat local 
sobre la concurrència empresarial.

Com assenyala l’exposició de motius de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, es tracta d’afavorir la iniciativa 
econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades.

Ha de diferenciar-se la iniciativa de les entitats locals per al desenvolupament d’activitats 
econòmiques que s’exerceix en règim de lliure competència, conforme al procediment 
previst en l’article 86.1 LRBRL de la reserva d’activitats i serveis essencials en favor de 
les Entitats Locals que s’exerceix en règim de monopoli, conforme al procediment previst 
en l’article 86.2 LRBRL.

Durant tot el procés, haurà de complir-se amb les exigències de publicitat activa en virtut 
del que es disposa en l’article 21.4 de la LPAC i en la normativa vigent en matèria de 
transparència.

S’entén que la modificació de la forma de gestió del servei públic ha de seguir el mateix 
tràmit procedimental que es va seguir per a l’establiment del servei; així, el procediment a 
seguir serà el següent:

Designació d’una Comissió d’estudi composta per membres de la Corporació i per 
personal tècnic a fi que s’estudiïn les possibilitats i la justificació de la modificació de la 
forma de gestió del servei. En concret, la citada comissió d’estudi elaborarà una Memòria 
en la qual es justifiqui la forma de gestió proposada. Així mateix, la Comissió elaborarà un 
projecte de modificació del Reglament del Servei en funció de la nova forma de gestió a 
adoptar.

Una vegada elaborada per la Comissió especial d’estudi la Memòria i el projecte de 
modificació del Reglament del Servei, haurà de ser presa en consideració pel Ple de la 
Corporació i sotmetre-la a un període d’informació pública per un termini no inferior a 
trenta dies naturals que s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a l’efecte de formulació d’observacions pels 
particulars i Entitats.

Conclòs el període d’informació pública, si s’han presentat reclamacions i/o suggeriments, 
hauran de resoldre’s aquestes, incorporant-se al text del Reglament les modificacions 
derivades de la resolució de les al·legacions.



L’aprovació definitiva correspon al Ple, previ Dictamen de la Comissió Informativa de 
Preparació dels Assumptes del Ple.

En el cas que no es presentin reclamacions en relació amb l’aprovació inicial en el termini 
d’informació pública, s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional, 
estenent-se per aquesta Secretaria la certificació que acrediti l’elevació a definitiva de 
l’aprovació inicial.

L’acord d’aprovació definitiva [expressa o tàcita], ha de publicar-se per al seu general 
coneixement en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, 
tal com disposa l’article 70.2 de LRBRL.

Els diferents documents analitzen que l’opció més eficaç i eficient és la de prestar el 
servei d’abastament domiciliari d’aigua potable en règim de gestió directa, mitjançant la 
constitució d’un ens instrumental, mitjà propi.

D’altra banda, s’analitzen també altres aspectes com la contraprestació que rebrà la 
societat mercantil per servei d’abastament d’aigua, les prestacions patrimonials de 
caràcter públic no tributàries ( concepte introduït en virtut de la LCSP).

Especial rellevància té l’informe emès per la interventora accidental en data 18 de febrer 
de 2022, el qual conclou el següent:

“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.”

És el que s’informa als efectes oportuns, no obstant això, l’òrgan competent decidirà el 
que consideri oportú.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura.
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