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INFORME TÈCNIC

Assumpte: Expedient de Aprovació estatuts societat mercantil municipal per a la 
prestació del servei d'abastament d'aigua potable

INFORMO: 

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, 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. 

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. 

La Comissió es va renovar en el ple de data 30 de desembre de 2021.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 24 de febrer de 2022, va aprovar 
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.

L'expedient es sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a partir de 
l’endemà a la publicació al DOGC en data 7 de març de 2021.

FONAMENTS DE DRET

Articles 85.2 i 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL)
Article 97 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril (TRRL)
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Articles 142 a 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS)
Article 4 de la LOEPSF

FETS

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, on l’anàlisi es focalitza en l’avaluació de la idoneïtat dels 
diferents models de gestió en relació a l’autosuficiència economico-financera i els 
principis de sostenibilitat financera i eficiència en l’assignació de recursos públics, 
determina que la forma de gestió directa mitjançant una entitat pública empresarial local 
(EPEL) o una societat mercantil 100% de capital públic local es mostra com a suficient en 
eficiència i sostenibilitat davant dels criteris analitzats.

La distinció essencial entre una EPEL i la Societat Mercantil Municipal és el fet de poder 
dur a terme funcions administratives, com a trets principals es poden resumir de la 
següent manera:

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL
• Entitat de dret públic amb patrimoni propi, plena capacitat jurídica i autonomia en la 
gestió que es finança principalment amb ingressos de mercat.
• Es regeix pel dret privat, excepte en l’exercici de les potestats administratives que 
tinguin atribuïdes i els aspectes específics regulats.

SOCIETAT MERCANTIL LOCAL
• Es regeix íntegrament per l’ordenament jurídic privat, llevat de les matèries en que sigui 
d’aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control financer, de control eficàcia 
i contractació.

Les consideracions que es fan a la memòria de formes de gestió i referides en les 
funcions administratives sobre la condició de la taxa de contraprestació que fan els 
usuaris per la prestació del servei, queda superada per la configuració de les prestacions 
públiques patrimonials no tributàries que ha establert la LCSP, que tant la pot prestar una 
EPEL com una Societat Mercantil Municipal.

La forma escollida per aquest Ajuntament és la de Societat Mercantil amb capital 
íntegrament públic a través de l’entitat pública mercantil municipal “Serveis Municipals 
Sant Quirze, Societat Limitada”, per aquest motiu es redacten els Estatuts per la 
constitució de la Societat.

CONCLUSIONS

La forma de gestió més sostenible i eficient per a la prestació del servei d’abastament 
d’aigua potable al municipi de Sant Quirze del Vallès és la gestió directa mitjançant una 
Societat Mercantil Municipal, per això es proposa la creació de la Societat denominada 
“Serveis Municipals Sant Quirze, Societat Responsabilitat Limitada” i l’aprovació de la 
proposta d’Estatuts de la mateixa. 

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura
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