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Expedient d’establiment del servei públic d’abastament d’aigua 
(art 159 i 160 ROAS)

Memòria Justificativa (Estudi comparatiu sobre la viabilitat i eficiència dels 

diferents models de gestió; estudi econòmic financer de les diferents opcions; 

sostenibilitat global del model escollit)

Projecte d’establiment del servei (característiques de l’explotació, el 

subministrament, necessitats d’inversió, mitjans material i humans, balanç 

econòmic de la prestació...)

Reglament del servei

Ordenança reguladora de la 

prestació patrimonial de 

caràcter públic no tributari pel 

servei de subministrament 

d’aigua potable

Expedient de contractació Estudi econòmic financer

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques

Memòries valorades / projectes d’obra



Establiment del servei públic de subministrament d’aigua potable

Base: subministrament aigua = competència pròpia ens locals (25.2.c LRBRL) i servei mínim (26.1.a 

LRBL i 67 TRLMRLCat)

Gestió dels serveis públics locals

A) Gestió directa

a) Per la pròpia entitat local

b) Organismes autònom local

c) Entitat pública empresarial local

d) Societat mercantil local

B) Gestió indirecta             LCSP

Memòria justificativa + projecte d’establiment

Model de gestió, múltiples factors intervinents, qüestions gens pacífiques i sovint objecte de 

judicialització...



“No es una cuestión pacífica el procedimiento que debe seguirse para decidir la modificación de la forma de gestión de los

servicios públicos reservados a las entidades locales. Una interpretación entiende que la decisión sobre la gestión de los

servicios públicos, especialmente los reservados por mandato legal, entra dentro del ámbito de la potestad autoorganizativa y, por

tanto, se sujeta a lo dispuesto en el artículo 85 de la LRBRL, lo cual se diferencia del supuesto de las iniciativas económicas de

las entidades públicas locales, que procedimentalmente estarían recogidas en su artículo 86.1, así como en el 97.1 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

(en adelante, TRLRL). Por el contrario, otra interpretación entiende que la determinación de la forma de gestión del servicio

queda en todo caso sujeta a lo dispuesto en los artículos 86.1 de la LRBRL y 97 del TRLRL, reguladores del procedimiento de la

implantación de actividades económicas por parte de la entidad local.

La jurisprudencia se ha pronunciado mayoritariamente en favor de la primera tesis, considerando que la determinación de la

forma de gestión de un servicio de competencia municipal no entra en el concepto de establecimiento de una actividad

económica”

(STJCat 22/06/2021)



El perquè d’aquest reglament?

Articles 31 i 36 LRBRL, assistència i cooperació jurídica.

Servei d’assistència jurídica als municipis per part de la Diputació de Girona:

- Serveis jurídics Diputació de Girona

- Xaloc (SAF, SAT), 2007-2021

- Servei d’assessorament i assistència jurídica, 2021-...

-



Principals novetats del Reglament del servei

• Mesures socials (tarifes, suspensió subministraments...)

• Seguretat jurídica en la relació amb la prestació del servei (consultes i reclamacions abonats)

• Mesures d’estalvi i eficiència en el consum de l’aigua



Expedient de 

contractació

Apartat 2



Expedient d’establiment del servei públic d’abastament d’aigua 
(art 159 i 160 ROAS)

Memòria Justificativa (Estudi comparatiu sobre la viabilitat i eficiència dels 

diferents models de gestió; estudi econòmic financer de les diferents opcions; 

sostenibilitat global del model escollit)

Projecte d’establiment del servei (característiques de l’explotació, el 

subministrament, necessitats d’inversió, mitjans material i humans, balanç 

econòmic de la prestació...)

Reglament del servei

Ordenança reguladora de la 

prestació patrimonial de 

caràcter públic no tributari pel 

servei de subministrament 

d’aigua potable

Expedient de contractació Estudi econòmic financer

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques

Memòries valorades / Projectes d’obra



Objecte de la concessió del servei

Abastament d’aigua en alta

Manteniment i conservació del clavegueram

Conjunt instal·lacions i accions per 

assegurar la prestació del servei 

d’aigua des de la captació, 

tractament i distribució als abonats

Inversions inicials 

obligatòries

Possible modificació 

contractual

Manteniment i reparació de la xarxa

Xarxa de distribució: substitució de tram 

de fins a 12 metres de longitud o cost 

econòmic equivalent

Actuacions sobre elements diferents de 

la xarxa: renovació d’elements en mal estat 

fins màxim de 12.000 € per actuació

Si s’excedeix, s’aplica la LCSP

Si hi ha més obra, s’aplica la LCSP

Execució 

d’escomeses i 

instal·lació de 

comptadors

No té un dret 

d’exclusiva



Aspectes econòmics de la concessió del servei

Ajuntament Concessionari del servei

Cànon anual 

variable ( X % dels 

ingressos totals 

anuals del servei)

Tarifa (que recapta dels usuaris del servei)

Ordenança reguladora de la 

prestació patrimonial de caràcter 

públic no tributari pel servei de 

subministrament d’aigua potable

Resolució de la Comissió de Preus de Catalunya (CPC) referent a la incidència en el 

funcionament de la Comissió de Preus de Catalunya de l’entrada en vigor de la llei 

9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (data 3 abril de 2019)

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Estableix una regulació marc que permet revisar 

les tarifes sense haver de modificar l’ordenança 

L’apartat O i la clàusula 33ena regula la revisió de les 

tarifes

La CPC només informa una única vegada a 

l’aprovació de l‘Ordenança



Formula ha de desglossar components del cost de l’activitat i els 

índex han de ser específics associats a aquest component

Durada de la concessió de serveis + revisió de preus

Conjunt instal·lacions i accions per assegurar 

la prestació del servei d’aigua des de la 

captació, tractament i distribució als abonats

Inversions inicials 

obligatòries

RD 55/2017
Art 10. Període recuperació de la inversió dels contractes

Estudi econòmic financer

Si la durada de la concessió de serveis és superior 

a 5 anys es permet la revisió de preus 

El cost del personal sotmès al límit de la retribució del personal del 

sector públic

S’aplica la revisió transcorregut dos anys des de la formalització i 

fins a la fi del període de recuperació de la inversió. 

No és revisable els costos d’amortització, costos financers, 

despeses generals ni benefici industrial 

El PCAP preveu 2 anys de no 

revisió i revisió bianual fins a la fi 

del període de recuperació de la 

inversió



Procediment per la revisió de preus de contractes amb recuperació 

de la inversió superior a 5 anys 

> 5 M €

< 5 M €

Sol·licitud a 5 

operadors econòmics 

la seva estructura de 

costos

Elaboració de la 

proposta d’estructura 

de costos de la 

prestació

Informació Pública de 

la proposta 

d’estructura de 

costos (20 dies)

Resolució 

d’al·legacions i 

aprovació de 

l’estructura de costos

Remissió de 

l’estructura al Comitè 

de Preus de 

Contractes (Gencat)

Emissió de l’informe, 

preceptiu i no 

vinculant (20 dies)

Comunicació de 

l’estructura final de 

costos de la prestació 

al Comitè de Preus

Instrucció 1/2020, de 29 de maig, del Comitè de Preus de 

Contractes de la Generalitat de Catalunya sobre la 

informació necessària per a l’emissió de l’informe preceptiu de 

l'estructura de costos dels contractes del sector Públic de Catalunya



Modificació del contracte i manteniment del seu equilibri 

econòmic

Conjunt instal·lacions i 

accions per assegurar la 

prestació del servei 

d’aigua des de la 

captació, tractament i 

distribució als abonats

Inversions 

inicials 

obligatòries

Possible 

modificació 

contractual
Modificació contractual (art 204 LCSP)

Modificació legal 
(art 205 LCSP)

PCAP: A criteri de cada 

ajuntament 

Equilibri econòmic VS Desequilibri econòmic

Acords de l’administració respecte del 

servei sense transcendència 

econòmica

Incompliment de les previsions de 

demanda recollides en l’estudi 

econòmic

Revisar les tarifes 

Modificació del contracte 

Actuacions de l’administració que pel caràcter obligatori 

del concessionari determina la ruptura substancial de 

l'economia del contracte

Força Major que determina de manera directa la ruptura 

substancial de l'economia del contracte

Modificar les tarifes 

Ampliar termini durada : Max15 % durada inicial  
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Despeses derivades de l’aprovació de 

nova normativa d’un adm. diferent

Incorporar tecnologia disponible amb 

posterioritat formalització contracte

El concessionari pot desistir si el compliment d’aquestes causes implica un increment net anualitzat d’almenys un 

5% de l’import net de la xifra de negocis de la concessió pel període que resti fins a la seva conclusió. 



Altres aspectes del plec de clàusules administratives 

particulars 

1) Criteris d’adjudicació: fins a 100 punts 
Judici de valor (fins a 45 punts)

Preu (fins a 45 punts)

Millores (fins a 10 punts)

55

45

2) Dades personals
Annex 5 PCAP: Model de declaració 

responsable d’allotjament de dades

Annex 6 PCAP: Model de contracte per a 

encàrrec de tractament de dades personals

S’han especificat les finalitats del 

tractament

3) Penalitats Annex 7 PCAP: Model senzill de greu i lleu



Gràcies


