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INFORME TÈCNIC

Assumpte: Expedient de Estudi del Servei municipal de subministrament i distribució 
d'aigua potable a Sant Quirze del Vallès. Resposta al·legacions.

INFORMO: 
ANTECEDENTS

1. 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 DEPURACIÓ, 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.

2. 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.

3. El Ple municipal de 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.

4. 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.

5. El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2022, aprova 
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, 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. També acorda 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.

6. Segons certificat de Secretaria del 25 d’abril de 2022, l’acord i l’expedient es van 
sotmetre a informació pública durant 30 dies hàbils, comptador des de l’endemà de la 
darrera publicació, es va publicar el 07/03/2022 i va finalitzar el 20/04/2022. Durant 
aquest període s’ha presentat una única al·legació:
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CONSIDERACIONS

1. En data 27 d’abril de 2022 en resposta a les al·legacions, emet informe l’assessor 
expert en la matèria de CAPIOL SL. encarregat de l’assessorament en la redacció de la 
memòria, projecte i reglament del servei segons el document “Informe sobre les 
al·legacions presentades davant de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en relació a 
l’acord de Ple de sessió de 24 de febrer de 2022 d’aprovació provisional de la memòria 
justificativa de formes de gestió, projecte de servei i reglament del servei d’abastament 
d’aigua al municipi”, les consideracions als aspectes tècnics i operatius del servei com 
son les al·legacions segona, tercera, quarta i cinquena es transcriuen literalment i son les 
següents:

Segona al·legació

La segona al·legació consisteix en, per una banda, indicar l’obligació de que la Memòria 
inclogui un estudi de les obres i/o inversions a realitzar, tot incloent un pressupost de les 
mateixes, i, per altra banda, una suposada obligació de substitució de les conduccions de 
fibrociment. 

En resposta en quant a l’obligació de l’estudi de les obres, l’al·legació presentada no 
detalla quines són les disposicions legals en què es recolza, limitant-se a fer esment de 
“La normativa de l’Estat i de la Comunitat Autònoma aplicable”. 
Pel que respecta a dita normativa, únicament podem trobar les següent referències 
relatives a la identificació d’obres o inversions en el procediment d’establiment d’un 
servei: 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. Article 250. Establiment i garantia del 
servei. 

Per a establir i garantir la continuïtat dels serveis públics, tenen que determinar-se 
necessàriament: 
a) Les característiques del servei. 
b) Les obres i les instal·lacions necessàries per a l’explotació del servei, amb 
indicació, si procedeix, de les que té que fer el contractista. 

- Reglament d’Obres, Activitats i Serveis. Article 159. Expedient per a la implantació del 
servei. 

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

En ambdós casos es diu que s’han de determinar les obres i les instal·lacions 
necessàries per a la prestació del servei i, concretament el ROAS, diu que això s’ha de 
fer al projecte d’establiment del servei. No s‘especifica, en canvi, en aquesta normativa 
que la identificació de les obres hagi de recollir els aspectes indicats a l’al·legació, que 
cita els següents, tot atribuint-los a obligacions de contingut de la Memòria::

- Descripció tècnica, estat de conservació i reformes pel rendiment indispensable quan 
s’ha d’actuar sobre instal·lacions ja existents, com és el cas i que no consta a 
l’expedient, ni a la Memòria. 
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- Avanç del pressupost d’execució d’obres, instal·lacions i reformes necessàries per un 
període de vint-i-cinc anys, que evidentment no consta en l’expedient ni a la Memòria. 

- Fórmula financera per aconseguir els capitals necessari per l’establiment del servei. 

Per tant, el que la normativa diu no és el que l’al·legació pretén. El que la normativa diu 
és que cal identificar les obres i instal·lacions necessàries per a la prestació del servei, 
amb la indicació, si s’escau, de les que hagi de realitzar el contractista. Només això. 
Doncs bé, això és el que es fa a l’apartat 5.1.2.3 de la Memòria, que tracta del projecte 
d’establiment del servei on, a més d’identificar les inversions, es pressuposten. a l’apartat 
5.1.2.1 es defineix el tractament per l’obtenció del finançament necessari, i als punts 7.2, 
7.3 i 7.4 es tracten les amortitzacions corresponents, segons quina sigui la forma de 
gestió. 

Podem doncs acceptar que a qui presenta l’al·legació no li agradin aquestes inversions, i 
que en prefereixi unes altres, dins dels límits de discrecionalitat que poden existir en la 
selecció de les inversions més prioritàries, però hem de negar l’afirmació de què les obres 
i/o inversions no s’hagin previst. 

La segona part d’aquest punt de l’al·legació, com hem dit, versa sobre la pretesa 
obligació de substitució del fibrociment de les conduccions. 

Amb relació amb aquest extrem, l’al·legació és una mica més concreta, i detalla una 
determinada normativa per recolzar els seus arguments. Però tant en relació amb la 
normativa, com amb les afirmacions que es fan a l’al·legació, hem de fer els següents 
aclariments. 

En primer lloc, no és cert que l’amiant també es denomini asbest o uralita (encara que ho 
pugui dir wikipedia). L’amiant si és equivalent a asbest, i són les fibres d’origen mineral de 
la família dels silicats. Però Uralita és el nom comercial de fabricats en els que, entre 
d’altres materials, s’utilitza l’asbest. Així, Uralita fabricava plaques ondulades per 
cobertes, petit dipòsits, conduccions per líquids a pressió, i conduccions per líquids sense 
pressió. Per això no seria correcte dir que l’OMS ha classificat l’Uralita com un 
carcinogen. El cert és que el que està classificat com a carcinogen és l’asbest. 

Per altre banda, al marge de l’annex I de la resolució de 20 d’octubre de 2021, o 
d’avantprojectes de la Generalitat de Catalunya, que puguin establir, degut a futurs 
estudis, o futura normativa, noves obligacions en relació amb aquest material, en la seva 
utilització en les conduccions a pressió per aigua, el cert és que, a data d’avui no existeix 
una obligació legal que determini la seva retirada obligatòria. 

En relació amb la referència que es fa a l’al·legació al Reglament 1907/2006 (Reglament 
REACH), aquesta al·legació afirma que aquest estableix l’obligació de retirada d’aquests 
materials a més tardar l’1 de juliol de 2025. “D’aquí dos anys i mig”, afegeix l’al·legació. 
Doncs bé, hem de dir que entenem que l’al·legació cau en un error d’interpretació.

La REACH conté en el seu Annex XVII “Restricciones a la fabricación, comercialización y 
uso de determinadas substancias, preparados y artículos peligorsos”, una taula nº 6 
relativa a les fibres d’amiant. Les restriccions que s’hi preveuen són dos. Les següents: 
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1. Se prohibirá la comercialización y la utilización de estas fibras y de los artículos 
que contengan estas fibras añadidas intencionadamente. 
No obstante, los Estados miembros podrán establecer una excepción para la 
comercialización y utilización de los diafragmas que contengan crisótilo (punto f) 
destinados a instalaciones de electrólisis ya existentes hasta que alcancen el fin 
de su vida útil o hasta que se disponga de sustitutos adecuados sin amianto. La 
Comisión revisará esta excepción antes del 1 de enero de 2008. 

2. El uso de artículos que contengan las fibras de amianto mencionades en el 
punto 1 que ya estaban instalados o en Servicio antes de 1 de enero de 2005 se 
seguirá admitiendo hasta su eliminación o el fin de su vida útil. Sin embargo, los 
Estados miembros podran prohibir, por razones de protección de la salud humana, 
el uso de tales artículos antes de su eliminación o el fin de su vida útil. 

Cal afegir que a España, per aplicació de l’Ordre del 7 de desembre de 2001, existeix la 
prohibició d’instal·lar articles amb amiant des del 14 de juny de l’any 2002, amb la qual 
cosa podem afirmar que les conduccions existents al municipi de Sant Quirze del Vallès 
hi son amb anterioritat a l’1 de gener de 2005, de tal manera que, d’acord amb el punt 2, 
el seu ús continua sent admès. 

La REACH que hem transcrit va ser modificada pel Reglament (UE) 2016/1005, de 22 de 
juny de 2016, en quant a la redacció del punt 1, establint que els diafragmes de les 
instal·lacions d’electrodiàlisi que continguin crisòtil quedaran prohibits a partir de l’1 de 
juliol de 2025. La qual cosa no altera en res la redacció del punt 2. 

Per tant, hem de concloure que l’al·legació interpreta inadequadament el Reglament 
REACH, doncs la limitació de la data de l’1 de juliol de 2025 afecta única i exclusivament 
als diafragmes de crisòtil d’instal·lacions d’electrodiàlisi, mentre que per les conduccions 
d’aigua, sent el cas que estan en servei des d’abans de l’1 de gener de 2005, continuen 
tenint el seu ús permès. 

Amb tot això, el que diem és que l’al·legació s’equivoca. Però volem ser encara més 
precisos. 

Com és sabut, el risc carcinogènic descrit està associat a la inhalació de les fibres 
d’asbest, que poden produir des de pleures a neoplàsies als pulmons. També s’han fet 
nombrosos estudis respecte a les conduccions d’aigua, no havent-se trobat casos de 
migració de les fibres d’asbest amb el pas de l’aigua que, en cas d’haver-se donat, per 
altra banda, portarien a la ingesta, que no inhalació, de les fibres, per quin cas no 
causarien, probablement, danys als pulmons. En resum, després de nombrosos estudis 
amb conduccions d’aigua no s’ha trobat cap causalitat de problemes de salut. 

El que sí està ben descrit és el problema que sorgeix quan es manipula la conducció 
d’aigua, sigui en reparacions, sigui en la seva demolició i retirada. Això és degut a què, en 
aquests operacions, es genera un polsim que probablement contindrà les fibres d’asbest, 
i que podrà ser respirat per transeünts o treballadors. Per tant, amb el que cal 
precisament prendre molta cura és amb la retirada d’aquest material. 

No diem que el material no s’hagi de retirar. De fet, progressivament anirà arribant al final 
de la seva vida útil, presentarà progressivament majors problemes de trencaments, i 
caldrà anar-lo retirant. El que diem és que, precisament això caldrà fer-ho amb molta 
cura. 

És per això que la proposta que sembla propugnar l’al·legació, en quant a iniciar una 
ràpida campanya, amb una forta inversió, per retirar quan abans, ni més ni menys que 70 
kilòmetres de conduccions, ens sembla poc aconsellable. 
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Per altre banda, si es fes allò que pretén l’al·legació el que resultarà inevitable, sigui 
quina sigui la forma de gestió, serà un increment notable de la tarifes, per tal que les 
mateixes puguin acomodar les amortitzacions i la despesa financera que tal inversió 
representarà. Per tant, sent una decisió sempre de l’Ajuntament, aquest ha de balancejar 
dos qüestions: la possibilitat de renovar de forma més activa les conduccions del 
municipi, i l’increment de tarifes que els ciutadans han de suportar. 

Si la situació sanitària fos de considerable gravetat, o per obligació legal, seria 
recomanable afrontar el consegüent increment de tarifes. Però, avui per avui no existeix 
obligació legal, i no es coneix un problema de salubritat pública, després de nombrosos 
estudis, la qual cosa fa tenir molt en consideració quin és l’increment tarifari que 
l’Ajuntament considera que els seus ciutadans podran afrontar. I més tenint en compte 
l’escenari inflacionista en què ens trobem a la data d’emissió d’aquest informe que, de 
forma inevitable ja conduirà, per sí sol, a un increment de tarifes que no serà petit. 

Per altra banda, hem de negar l’afirmació que fa l’al·legació de què la Memòria sobre les 
formes de gestió està plantejada sense tenir en compte l’estudi de l’estat de xarxes, 
doncs al projecte d’establiment del servei es descriuen. Encara més hem de negar 
l’afirmació de què no és clar el seu finançament, doncs a tot l’apartat 7 de la Memòria es 
tracta abastament. 

També hem de dir que resulta sorprenent que es desperti ara aquesta urgència per la 
inversió en canonades, quan sembla que mai se li ha exigit a l’anterior prestador del 
servei. 

En resum de tot l’anterior, no queda més que desestimar íntegrament el contingut 
d’aquest punt Segon de les al·legacions.

Tercera al·legació

Aquesta al·legació fa la següent afirmació: 

“Per aquest motiu es preveu una important subcontractació (suma total de 130.000 euros 
aprox) és a dir que la gran majoria dels treballs es duran a terme per empresa diferent a 
la que realitzi la gestió directa, desvirtuant la pròpia gestió directa.”

Aquesta afirmació es dona en forma de crítica. 

En relació amb aquesta afirmació hem de negar que la subcontractació desvirtuï la gestió 
directa. Precisament tot el contrari. 

Diem això perquè, precisament, un dels objectius de la vigent Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en 
endavant LCSP) que, ja en el seu article 1, relatiu als principis rector, la pedra angular 
sobre la que s’aixeca i amb la que s’ha d’interpretar la LCSP (tota una declaració 
d’intencions), diu, al seu apartat 3: 

“se facilitará el acceso a la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas, 
así como de las empresas de economía social” 
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Després d’aquesta declaració, al llarg de tot l’articulat són nombroses les mesures que 
faciliten l’entrada de les Pymes en la contractació pública, terreny fins llavors acotat a 
grans empreses i grups empresarials, davant les dificultats que les Pymes tenien per 
accedir a grans contractes. 

En efecte, si observem els contractes de prestació de serveis sota forma indirecte, en 
concessió o empresa mixta, les empreses prestadores també subcontractaven 
(analítiques de laboratori, compres de materials, sistemes d’informació, etc.), però ho 
feien quasi exclusivament a altres empreses del grup empresarial al que pertanyen, de 
manera que durant tota la durada de la concessió el que feien era excloure del mercat les 
Pymes, justament el contrari del que es pretén amb la Llei de contractes del sector públic. 

Així doncs, hem de desestimar aquesta al·legació.

Quarta al·legació

Aquesta al·legació es centra en opinar respecte a possibles economies d’escala 
favorables als costos per la gestió indirecta. Estranyament l’al·legació fa aquesta 
afirmació, però o la sustenta amb cap comparativa numèrica. Simplement afirma que 
dites economies d’escala existeixen i només afavoreixen a la gestió indirecta. 

A la Memòria, hem citat un estudi de Germà Bel y Alejandro Estruc “La gestión de los 
servicios públicos locales: ¿por qué se privatizan los servicios públicos y qué efectos tiene 
la privatización?” (p. 201, en Anuario de Derecho Municipal 2011; Universidad Autónoma 
de Madrid – Marcial Pons, Madrid). D’aquest article destaquem el següent paràgraf: 

“Y si nos referimos al agua, aún es más constante la evidencia de que no hay diferencias 
de costes en función del tipo de producción. Sólo tres de los diecisiete estudios 
Internacionales disponibles en la literatura encuentran ahorros debidos a la privatización, 
en cuatro se habla de ahorros y en los otros diez no hay efectos. Para España tenemos 
algunos estudios específicos de caso pero no se refieren a los costes sino a los precios, 
seguramente debido a la dificultad para obtener datos de costes. Son de gran interés las 
conclusiones de Martínez-Espiñeira, García-Valiñas y Gómez-Gómez (2009), según las 
cuales los precios del agua son mayores en producción privada, aunque no hay que 
olvidar que en sectores regulados los precios no siempre son reflejo fiel de los costes; 
Miralles (2009), por su parte, aprecia una reducción de los subsidios cruzados entre 
usuarios industriales y residenciales tras la privatización, a causa del reequilibrio de 
precios.” 

No es tracta aquí d’una opinió, com la que es mostra en l’al·legació, sinó d’un estudi 
d’autors reconeguts, especialitzats en l’economia dels serveis públics. 

A aquesta opinió hi hem d’afegir la nostra experiència, atès que en l’Al·legació es fa una 
referència concreta al costos d’electricitat, doncs a la gran majoria d’estudis de tarifes de 
concessionaris privats s’acrediten uns costos d’energia que concorden perfectament amb 
els preus oferts per les companyies elèctriques a qualsevol usuari. I què podem dir dels 
costos de compra d’aigua? En el cas de Sant Quirze del Vallès aquest cost equival al 
60% del total de costos d’explotació, i el proveïdor, que és l’ens d’abastament públic ATL 
no diferencia unes tarifes segons el prestador del servei en baixa sigui públic o privat. 

Contràriament, fer el que l’al·legació suposa és prejutjar el resultat de la Memòria 
justificativa. En efecte, si suposem que els costos d’explotació d’un prestador privat són 
menors que els d’un prestador públic, en resultarà que el cost de servei (en contra del 
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que el senyor Bel ha estudiat i conclòs) per al prestador del servei serà inferior pel 
prestador privat, i per tant ja no cal verificar l’eficiència, doncs l’hem predeterminat, en 
considerar que els seus costos son menors. En altres paraules, l’estudi es convertiria en 
un frau. 

Hem de proposar també la desestimació d’aquesta al·legació.

Cinquena al·legació

L’al·legació cinquena posa en qüestió que en la comparativa s’emprin només cinc anys 
per als prestadors indirectes. I ho suporta dient que per a la prestació directa s’ha 
projectat 10 anys. 
Però l’al·legació passa totalment per alt el fet que és, un altre cop, la LCSP la que 
determina com s’ha de procedir. Hem explicat tant a l’apartat 7.3 com abastament a 
l’Annex 5 de la Memòria justificativa que és l’article 29.6 de la LCSP, on es diu: 

“Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración 
máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el 
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o 
servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las 
inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos.”

I aquest mateix article 29, també diu: 
“El periodo de recuperación de la inversión a que se refieren los apartados 4 y 6 de este 
articulo serà calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se 
refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economia española.” 
Doncs bé, el Reglament que desenvolupa la Llei de desindexació (Real Decreto 55/2017, 
de 3 de febrer) ens remet, al seu article 10, a una fórmula que és la següent:

On: 
t = Anys mesurats en nombres enters. 
FCt = Fluxos de Caixa de les activitats d’explotació i de les activitats d’inversió (excepte 
efectes financers). 
b = Taxa de descompte establerta en el rendiment mig en el mercat secundari de la deute 
del Estado a deu anys en els últims sis mesos incrementat en un diferencial de 200 punts 
bàsics. A la data de confecció del present informe, b = 2,358 % 

I on n ha de ser el mínim valor que fa acomplir-se l’equació representada més amunt. És 
a dir, la durada de la concessió, en cas que aquesta superi els cinc anys, serà el valor de 
n, expressat en anys, tal que s’acompleixi l’anterior fórmula. 

Hem calculat aquesta fórmula a l’annex 5 i la durada de la concessió en el cas de Sant 
Quirze del Vallès no supera els 5 anys. És per aquest motiu que no projectem més que 
aquests 5 anys. 
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Per al cas de la prestació directa hem projectat 10 anys, conscients que a partir del sisè 
any ja no es pot exercir la comparació amb la prestació directa, als efectes de, malgrat 
això, verificar les necessitats de tresoreria (fluxos de caixa) per a aquesta forma de 
gestió. 

Tot això ho obvia l’al·legació. En el seu lloc afirma que hi ha una manca d’homogeneïtat 
atès que es dona un tractament diferent a les amortitzacions. Contra això hem de dir que 
no tenim cap culpa de què la llei obligui al concessionari a amortitzar el total de les 
inversions durant la durada del contracte, mentre que el prestador directe anirà a 
amortització tècnica segons taules del Ministerio. Així és com s’ha de fer, fer-ho d’un altre 
manera contravindria la LCSP, però també les normativa comptable. L’al·legació tampoc 
no proposa cap manera alternativa de fer-ho, però cal dir que si ho fes ens apartaria del 
que les normes dicten. 

Hem d’afegir que a l’Annex 6 hi dediquem quinze planes a explicar el tractament de les 
amortitzacions. 

En resum, no podem fer res més que desestimar també aquesta al·legació.

CONCLUSIONS

En virtut de tot allò exposat anteriorment i assumint com a pròpies les consideracions del 
“Informe sobre les al·legacions presentades davant de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès, en relació a l’acord de Ple de sessió de 24 de febrer de 2022 d’aprovació 
provisional de la memòria justificativa de formes de gestió, projecte de servei i reglament 
del servei d’abastament d’aigua al municipi” redactat per CAPIOL SL, resta motivada la 
no acceptació de les al·legacions segona, tercera, quarta i cinquena formulades. 

Les al·legacions primera i sisena es prenen en consideració als informes del Secretari i la 
Interventora municipal. 

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura


		2022-05-10T13:30:07+0200
	Firma tecnic
	CRIPTOLIB




