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INFORME 52/2022 DE LA INTERVENTORA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

RELATIU a les al·legacions presentades pel grup municipal PSC-CP a l'aprovació 
inicial del canvi de forma de gestió del servei de subministrament d'aigua potable 
de Sant Quirze del Vallès

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.

- Ordre ECF 138/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria de tutela financera 
dels ens locals.
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- 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.

A tal efecte es va crear, per acord plenari de data 30 de desembre de 2021, la Comissió 
d’estudi que ha elaborat 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, amb el suport extern de l’empresa CAPIOL INFRASTRUCTURE & ASSET 
MANAGEMENT SL.

En la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 24/02/2022 es va aprovar prendre en 
consideració la Memòria justificativa, el Projecte i la resta de documentació, elaborada 
per aquesta 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 es va 
aprovar inicialment la prestació del Servei en la forma de gestió directa, mitjançant 
l’encàrrec a un ens instrumental personificat, mitjà propi de l’Ajuntament.

Durant el termini d’exposició al públic de l’acord d’aprovació provisional s’ha presentat 
una única al·legació, amb num. Registre d’entrada 2022005821, corresponent a la Sra. 
Indalecia Lara García, com a portaveu del grup municipal PSC-CP.

OBJECTE 

L’objecte del present informe és donar resposta a les al·legacions presentades pel grup 
municipal PSC-CP a l’aprovació inicial de la Memòria justificativa de formes de gestió, 
projecte de servei i reglament, del servei d’abastament d’aigua potable al municipi de 
Sant Quirze del Vallès, en aquells aspectes que fan referència a l’informe elaborat i 
presentat per la Intervenció municipal, amb data 18 de febrer de 2022, i que forma part de 
l’expedient.

En aquest sentit, les al·legacions es composen d’un total de sis aspectes desenvolupats 
com a sis al·legacions, que es poden resoldre de forma independent. Únicament la 
cinquena i la sisena al·legacions aborden aspectes relacionats amb l’informe 
d’Intervenció, que seguidament seran desenvolupats. 

AL·LEGACIÓ CINQUENA

En aquesta al·legació es planteja una falta d’homogeneïtat a l’hora d’establir les tarifes 
segons les diferents modalitats de gestió, bàsicament pel tractament diferents que es 
dona als costos d’amortització. Mentre que en el model de gestió indirecta la projecció es 
fa a 5 anys, en el cas de la gestió directa la projecció s’ha fet a 10 anys.
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Resposta

Tot i que la resposta més extensa s’inclou en l’informe fet per la cap d’Àrea de 
Manteniment, Infraestructures i Serveis, faré unes consideracions sobre aquesta 
al·legació.

En primer lloc, la determinació dels 5 anys en el cas de la gestió indirecta queda 
sobradament explicada a l’annex 5 de la memòria, on es fan els càlculs pertinents en 
relació a l’article 10 del Reglament que desenvolupa la Llei de desindexació (Real Decret 
55/2017 de 3 de febrer). La conclusió és que s’adopta la durada de 5 anys per a una 
possible concessió administrativa del servei en aplicació justament de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (LCSP), que obliga al concessionari a amortitzar el total de 
les inversions dins del període de la concessió, mentre que el prestador directe aplicarà 
l’amortització tècnica segons les taules fiscals del Ministerio.

Es reprodueix el següent paràgraf, extret literalment de la Memòria:

Per tant, queda suficientment explicat a la memòria els criteris pels quals, per a la gestió 
directa s’utilitzen les taules fiscals d’amortització tècnica, i per a la gestió indirecta la 
totalitat de les inversions ha d’estar íntegrament amortitzada dins del període de la 
concessió, i aquesta amortització haurà de ser lineal.

En segon lloc, el tractament comptable de les inversions (amortitzacions) sota el règim de 
prestació indirecta en concessió s’analitza en profunditat a l’annex 6 de la Memòria. 

A banda d’això, la falta d’homogeneïtat que es planteja en l’al·legació pel fet d’utilitzar en 
els càlculs períodes diferents (10 anys en el cas de la gestió directa, 5 anys en el cas de 
la gestió indirecta) queda fàcilment solventada establint la comparativa per un període 
només de 5 anys, en el qual es mantenen les mateixes conclusions, és a dir, que resulta 
més sostenible i eficient la prestació del servei mitjançant gestió directa personificada, ja 
que les tarifes són menors, a igualtat en la prestació del servei. La pròpia Memòria, en la 
Nota 40 (pag.91) recull el comentari següent al respecte de la sèrie de 10 anys del 
compte de resultats de la forma directa de gestió:

Podem observar que a partir del sisè any convindria un cert increment de tarifes, per 
sobre de les previstes, però també que els dèficits generats a partir del sisè any queden 
compensats amb els excedents dels cinc primers anys.

Queda clar, doncs, que la projecció a 10 anys en el cas de la gestió directa s’ha fet 
sabent, de forma conscient, que a partir del sisè any no es pot exercir la comparació amb 
la gestió indirecta, perquè en el segon cas els càlculs es limiten a 5 anys, per aplicació de 
la pròpia LCSP.

  

Per últim, farem referència al comentari sobre les tarifes inclòs a la cinquena al·legació, 
que es transcriu a continuació:

“Sobre les tarifes, el mateix informe d’Intervenció estipula increment de les mateixes o 
endeutament de l’Ajuntament, la qual cosa evidencia la necessitat continua de finançament 



4/7

durant els 10 anys a que fa referencia, finançament o increment de tarifes que s’haurien per tant 
de revisar.”

Efectivament, a l’informe d’Intervenció s’exposa diverses vegades la relació inversa entre 
tarifes i endeutament en el cas de la prestació directa. En altres paraules, com que les 
tarifes es calculen de manera que els ingressos resultants permetin cobrir les despeses 
d’explotació i operatives més el finançament de les inversions, cal buscar un equilibri 
entre l’increment de tarifes, i el recurs a l’endeutament. Si s’opta per aplicar tarifes més 
altes, això permetrà reduir l’endeutament; si pel contrari s’opta per tarifes més baixes, 
caldrà recórrer a un major nivell d’endeutament per finançar el mateix volum d’inversió.

En tot cas, l’endeutament serà a càrrec de l’ens instrumental personificat (societat 
mercantil local o EPEL) que gestioni el servei d’abastament d’aigua potable, i no a càrrec 
de l’Ajuntament, com apareix al text de l’al·legació. 

Per altra banda, la projecció a 10 anys  presenta un compte de resultats sostenible (pag. 
92 de la Memòria) amb les premisses següents en relació a les tarifes i les inversions:

- tarifes sense increment per al primer any, i amb increment de l’IPC per a la resta dels 10 
primers anys.

- una inversió inicial en millores en xarxa de 252.778 €.

- una inversió recurrent anual de 150.000 €, en continuïtat amb els imports d’amortització 
històrics en tarifes anteriors, per tal de mantenir els actius en bon estat d’ús.

- les inversions es cobreixen amb finançament extern, mitjançant préstec amb una 
comissió d’apertura del 0,50%, i un interès del 3,00% sobre els capitals disposats. 

Si les premisses es modifiquen en relació a les tarifes, o sigui, si s’opta per incrementar-
les per sobre dels plantejaments inicials establerts a la memòria, això permetrà reduir el 
recurs a l’endeutament extern, i a la inversa. 

Per tot l’exposat, aquesta Intervenció considera correctes els càlculs relatius al 
finançament extern i a les tarifes, i no comparteix la necessitat de revisar-los. També 
manifesta que les operacions de crèdit a llarg termini són una de les fonts de finançament 
de les inversions legalment previstes de les entitats locals. Per tant, la necessitat continua 
de finançament extern durant 10 anys no s’ha de considerar una situació no desitjable, 
sempre que estigui dins els límits marcats per la normativa aplicable.  

AL·LEGACIÓ SISENA

En aquesta al·legació es barregen afirmacions de la Memòria, projeccions financeres de 
la Memòria i d’altres documents redactats durant la tasca de la Comissió d’Estudi amb 
informes de la Intervenció Municipal i la situació d’acompliment d’aquests preceptes en 
les finances municipals actuals i dels anys passats recents. 

La resposta d’aquesta Intervenció només farà referència a les qüestions relacionades 
amb els informes d’Intervenció emesos, obviant la resta d’observacions, que ja s’han 
respost en l’informe de la cap d’Àrea de Manteniment.

Resposta

En el redactat de l’al·legació es fa incidència en el compliment de les regles fiscals 
previstes a la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en 
relació a les liquidacions dels exercici 2020 i 2021. 
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En aquest sentit, cal fer constar que en el moment de redactar l’informe d’Intervenció 
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, encara no s’havia aprovat la liquidació de l’exercici 2021, per la qual cosa l’últim 
exercici liquidat era el de l’any 2020, i totes les valoracions es van fer en relació a aquesta 
liquidació. 

Posteriorment, amb data 24 de març de 2022, per decret d’Alcaldia es va aprovar la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2021, amb els seus corresponents càlculs. Ara bé,  
les conclusions que s’extreuen amb la valoració de les dades del tancament de comptes 
del 2020 són les mateixes que les resultants si s’analitzen els comptes del 2021, per la 
qual cosa es manté el sentit final de l’informe emès.

Per altra banda, tornar a insistir que l’aplicació d’aquests regles fiscals es troba suspesa  
per a l’exercici 2022, igual que ho va ser pels exercicis 2021 i 2020. Aquesta suspensió 
comporta, en primer terme, que el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, 
de deute públic i la regla de la despesa ja no són obligatoris, i en segon terme, que no hi 
haurà penalitzacions per a les Administracions que no compleixin aquests objectius.

Malgrat aquesta suspensió, es segueixen calculant a efectes informatius, per tal de donar 
compliment a l’obligació de retre informació a l’administració estatal i europea, com així 
s’ha fet en relació a la liquidació de l’exercici 2020 i 2021. I també a efectes de control i 
seguiment, ja que és previsible que en el futur aquestes regles tornin a estar operatives, 
tot i que en l’actualitat el seu incompliment no comporta cap obligació per part de la 
corporació en relació a l’aprovació de Plans Econòmics Financers i Plans de sanejament. 

Les al·legacions fan especial incís en l’incompliment del principi d’estabilitat 
pressupostària, que es manifesta amb un dèficit de finançament en termes SEC de 434 
mil euros a la liquidació del 2020, i de 158 mil euros a la liquidació del 2021. És en aquest 
sentit que l’informe d’Intervenció relatiu a la Liquidació 2021 insta a l’ajuntament a adoptar 
mesures per tal de recuperar la capacitat de finançament i donar compliment a l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, que se’ns dubte és una situació desitjable, tot i que en 
aquests moments no comporta la necessitat de prendre cap tipus de mesura, com ja s’ha 
dit. A més, cal valorar que l’evolució tendencial de l’indicador en aquests dos anys és 
clarament positiva, passant de -434m€ al 2020 a -158m€ al 2021.

En relació a les observacions sobre els ingressos de dubtós cobrament de la liquidació 
2021, i sobre els càlculs de les provisions per contingències d’ingressos (en relació a la 
plusvàlua i a les quotes urbanístiques de El Castellet), són aspectes que no tenen cap 
relació amb el que s’està avaluant sobre la forma de gestió del servei d’abastament 
d’aigua. En tot cas, són anotacions que fa la Intervenció sobre aspectes de la liquidació, 
igual que s’ha fet en anys anteriors, per explicar com es calculen els saldos de dubtós 
cobrament i les provisions per contingències. En els dos casos, es tracta de magnituds 
que es tenen en compte per ajustar el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals, 
i per tant, per no generar fictíciament capacitat de finançament en el moment d’aplicar el 
superàvit a l’exercici següent.

Però en cap moment es poden considerar aspectes que posin en dubte la bona situació 
econòmico financera de l’Ajuntament, ans al contrari, al tractar-se de càlculs que 
permeten ajustar el Romanent de tresoreria disponible.
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L’al·legació sisena també fa referència a les projeccions de la Memòria, en les que, sota 
la hipòtesi de congelació de les tarifes per al primer any, i increments de l’IPC per a la 
resta dels anys projectats, s’arribaria a l’any 10 amb una necessitat de finançament de 
808.855,82 € (Annex 4 de la Memòria), tot afirmant que som davant un plantejament 
inviable a nivell financer. En relació amb aquest escenari, i a petició de la Intervenció 
Municipal, l’assessor extern va redactar dos documents complementaris que s’adjunten 
també a l’expedient.

El primer document es titula NOTA EXPLICATIVA SOBRE LES NECESSITATS DE 
FINANÇAMENT DESCRITES A LA MEMÒRIA DE FORMES DE GESTIÓ. En ell 
s’exposa un escenari diferent al mencionat anteriorment, que ja s’ha vist que fa necessari 
disposar de finançament extern al llarg de tota la durada projectada (10 anys).

Amb un escenari diferent, per exemple, si els increment de tarifes fossin un 4% el primer 
any, un 2% el segon any, i l’IPC la resta d’anys, s’assoliria una necessitat màxima de 
finançament de 269.000 € (quantitat molt assumible), el mes de març del tercer any, i 
sent menor a continuació, fins a un cash flow disponible positiu al final del desè any de 
les projeccions de 101.669€ (positius).

Amb això es demostra que a majors tarifes, menors necessitats d’endeutament, com ja 
s’ha dit. I mantenint la premissa que les tarifes d’aquest escenari són inferiors a les que la 
memòria ha calculat per a la gestió indirecta (recordem, el primer any per la concessió, 
degut a les importants inversions a l’origen, cal un increment de més del 18%).

Per tant, independentment de l’evolució de tarifes que decideixi l’Ajuntament, el fet 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.

El segon document es titula ANÀLISI DE LES NECESSITATS DE FINANÇAMENT PER A 
LA GESTIÓ DIRECTA, i aprofundeix en la mateixa qüestió, plantejant fins a 4 nous 
escenaris, en els quals es combinen diferents increments de tarifes amb volums 
d’inversió canviants. En tots els casos s’arriba a la conclusió que a major volum 
d’inversions previstes, es precisen unes tarifes més elevades, si es vol mantenir estable  
les necessitats de finançament extern. Per tant, l’Ajuntament haurà de decidir quina serà 
la tarifa que vol aplicar, no solament el primer any, sinó durant els exercicis futurs, en 
relació amb el volum d’inversions que es vulgui portar a terme.

Per acabar, aquesta Intervenció no comparteix l’opinió manifestada a les al·legacions que 
les inversions, xifres, paràmetres i dades de la Memòria són incorrectes o deficitàries, i 
que conclou dient que l’informe d’Intervenció de data 18/02/2022 no contempla els 
paràmetres necessaris i correctes que no consten a la Memòria. 

Sobre l’afirmació que “els dos informes d’Intervenció deixen palès que es vulnera i no es 
compleix els principis d’eficiència i sostenibilitat per no complir amb el de la estabilitat 
pressupostària i la regla de la despesa”, cal dir que, efectivament, aquestes dues regles 
fiscals no es compleixen en la liquidació del 2021, tot i que com ja s’ha explicat 
abastament, es tracta de regles l’aplicació de les quals està suspesa, i per tant, ni són 
d’obligat compliment ni tenen cap conseqüència a nivell econòmic per a les 
Administracions. Ara bé, d’aquí no es pot deduir que es vulnerin els principis  d’eficiència i 
sostenibilitat. 

En aquest aspecte, pel què fa al suposat incompliment d’aquests principis d’eficiència i 
sostenibilitat, em remeto al que ja vaig manifestar a l’informe inclòs a l’expedient, 
concretament a la pàgina 12, on es conclou 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 
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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.”

CONCLUSIONS

En virtut de tot allò exposat anteriorment, en relació a les al·legacions fetes referents als 
informes d’Intervenció, i assumint com a pròpies les consideracions de l’“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 l’assessor extern CAPIOL SL, aquesta Intervenció 
accidental considera que s’ha donat resposta a les al·legacions cinquena i sisena 
formulades, i que queda motivada la seva no acceptació.

Aquest és el parer de la persona sotasignat, el qual es sotmet a qualsevol altre criteri
millor fonamentat en dret.

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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