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1. Obxecto
O obxecto do presente “ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A XESTIÓN DIRECTA
E INDIRECTA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DO
CONCELLO DE BERGONDO” consiste na análise e avaliación do modelo de
xestión, directo ou indirecto, máis axeitado para a prestación do servizo de
abastecemento e saneamento no Concello de Bergondo fronte aos condicionantes
técnicos, económicos, sociais, administrativos e xurídicos existentes na actualidade
e nun futuro próximo.
O presente estudo foi realizado a partir dos datos proporcionados tanto polo
Concello de Bergondo como a concesionaria, Viaqua, os cales facilitaron toda a
documentación dispoñible na data de elaboración do mesmo. As posibles eivas
do presente documento respecto dos datos só poden ser imputables á inexistencia
dos mesmos, non á falta de colaboración da administración ou da concesionaria.
2. Antecedentes. O Contrato de Concesión actual
O percorrido do actual contrato de concesión para a xestión do abastecemento e
o saneamento no Concello de Bergondo pode datarse que comeza en Agosto do
ano 1999, cando o Pleno Municipal adopta o acordo de adxudicar con carácter
transitorio a encomenda de xestión do servizo á empresa Aquagest, a cal era
a encargada da prestación do mesmo no Polígono Industrial de Bergondo. Esta
encomenda de xestión debería finalizar unha vez adxudicada definitivamente a
prestación do servizo de xeito regulamentario por parte do Concello de Bergondo.
Deste xeito, no ano 2001 o Concello de Bergondo licitaba a “Xestión Integral
dos Servizos Públicos de Abastecemento e Saneamento de Augas do Concello de
Bergondo”, no cal se contemplaba a prestación deste servizo mediante a formula
de xestión indirecta baixo o réxime de concesión por un período de 20 anos. A
adxudicación definitiva deste contrato recaeu sobre Aquagest, Promoción Técnica
y Financiera de Contratos de Auga, S.A., que asinaría o contrato administrativo
o 11 de Xuño de 2002.
O 21 de agosto do 2012 ten lugar a firma do anexo ao contrato administrativo,
no que se establece unha modificación para o equilibrio económico segundo
a solicitude da concesionaria Aquagest, dos correlativos axustes “da garantía
definitiva constituída no seu día para que esta garde a debida proporción
co prezo resultante da modificación” e a ordenanza fiscal de referencia con
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aprobación no Pleno Municipal do 21 de xullo de 2012.
No ano 2014, e debido á reestruturación da empresa Aquagest, o contrato de
concesión foi modificado para sinalar como adxudicataria á empresa Viaqua,
Gestión Integral de Augas de Galicia, S.A.U., xurdida da anterior adxudicataria.
O contrato de concesión vixente na actualidade será analizado en profundidade
en puntos seguintes, de cara a avaliar os condicionantes xurídico – administrativos
existentes na actualidade para a continuación do sistema de xestión indirecta ou
ben o troco á xestión directa.

Imaxe de Viaqua (http://www.viaqua-sa.es/es)

Deste xeito, o obxectivo principal e fundamental desta análise e avaliación é o
seguinte:
•

Este obxectivo principal complementase e despregase a través dunha serie de
obxectivos secundarios, que concretan o principal e que, ao mesmo tempo,
conforman algún dos fitos que permiten o desenvolvemento do anterior e a toma
de decisións respecto do modelo de xestión. Entre os obxectivos secundarios
atópanse os seguintes:
•

Avaliar o cumprimento do Contrato de Concesión vixente

•

Analizar as competencias administrativas e xurídicas para o troco do
modelo de xestión actual

•

Avaliar as vantaxes e desvantaxes do modelo de xestión indirecta nos
ámbitos xurídico – administrativo, técnico e económico no contexto do
Concello de Bergondo.

•

Avaliar as vantaxes e desvantaxes do modelo de xestión directa nos
ámbitos xurídico – administrativo, técnico e económico no contexto do
Concello de Bergondo.

•

Comparar os modelos de xestión directa e indirecta.

•

Seleccionar o modelo de xestión da prestación do servizo de
abastecemento e saneamento máis axeitado para o Concello de
Bergondo.

•

Formular recomendacións para a implantación e/ou mellora do modelo
de xestión seleccionado.

3. Obxectivos
Ante a próxima finalización do contrato de concesión da prestación do servizo
de abastecemento e saneamento, o Concello de Bergondo precisa avaliar
as principais variables e os factores que lle permitan unha toma de decisións
informada e fundamentada de cara a establecer o sistema de xestión do devandito
servizo máis axeitado para os seus intereses.
Por elo, o Concello de Bergondo formula o presente estudo, co fin de avaliar cal é
o mellor sistema de xestión, o directo ou o indirecto, para a prestación do servizo
de abastecemento e saneamento atendendo ás características físicas, sociais,
económicas e xurídico – administrativas do termo municipal.
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Determinar o modelo de xestión, directa ou indirecta, máis axeitada para
a prestación do servizo de abastecemento e saneamento no Concello de
Bergondo.

4. Metodoloxía
Os Servizos Urbanos, como o abastecemento e o saneamento, xunto co
subministro eléctrico, o alumeado público ou as redes de telecomunicacións, por
exemplo, constitúen o conxunto de elementos precisos para o funcionamento
do territorio, da cidade, superando e encauzando as limitacións impostas pola
localización xeográfica e a súa configuración morfolóxica, xunto coa fricción da
distancia. En ultima instancia, os Servizos Urbanos poden entenderse como “a
conexión entre os habitantes da cidade e os recursos naturais” (UN – Habitat,
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2012).
Por outra banda, a visión dos Servizos Urbanos nos últimos anos sufriu un
significativo troco de paradigma, no cal tras unha concepción inicial baseada
fundamentalmente na infraestrutura do servizo como un sistema técnico pasouse
a un enfoque máis actual no que son considerados como un sistema socio –
tecnolóxico. Esta concepción actual dos Servizos Urbanos como un sistema socio
– tecnolóxico implica a consideración de distintas dimensión dos mesmos, tanto
socioeconómicos e políticos como técnicos, interdependentes e que interactuan e
condiciónanse mutuamente.
Esta nova visión dos Servizos Urbanos como un sistema socio – tecnolóxico
significa considerar a complexidade intrínseca dos servizos e as infraestruturas
e de que xeito o entorno socioeconómico e político inflúe na súa xestión e no
desenvolvemento da súa dimensión física e técnica. Neste senso, será preciso
integrar dentro da metodoloxía, que orientará a elaboración deste estudo
comparativo, esta visión multidimensional dos Servizos Urbanos.

4.1.

A Xestión dos Servizos Urbanos e as Infraestruturas

No presente, as cidades e as áreas urbanas son altamente dependentes dos
sistemas de infraestruturas, os cales dependen uns de outros e seguen unha
evolución de afección mutua (Graham, 2000). A implementación dunha xestión
efectiva das infraestruturas nos ámbitos urbanos é a única vía de garantir as
condicións para a calidade de vida da poboación. Para levar a cabo esta xestión
efectiva non hai que focalizarse unicamente na evolución dos sistemas, senón
tamén nas interaccións e influencias entre eles, e levar a cabo unha avaliación
das mesmas en termos de eficiencia, sustentabilidade e resiliencia. A boa xestión
das infraestruturas urbanas pode ser unha ferramenta para xerar una sociedade
máis equitativa e xusta, evitando a sectorización ou marxinación de zonas con
acceso deficitario aos servizos básicos. Ademais a efectividade da xestión das
infraestruturas verase directamente reflectida na calidade dos servizos urbanos
ofertados aos cidadáns.

Polo tanto, o enfoque baixo o cal realizarase este traballo estará orientado
por esta visión dos Servizos Urbanos como un sistema socio – tecnolóxico e
multidimensional, no cal, aparte das consideracións técnicas, teñen cabida nas
análises aquelas cuestións de carácter socioeconómico e político. Nos seguintes
puntos afondarase tanto neste enfoque como nos criterios orientadores da
metodoloxía.
Dimensións dos servizos urbanos (TERRAVANZA)

Neste senso, os servizos non só posúen unha dimensión infraestrutural e
económica, senón que na súa natureza como sistema socio – tecnolóxicos que
interactuan con distintos actores da sociedade e elementos da urbanización están
a incidir sobre outras cuestións de carácter político, administrativo, ambiental ou
social. Deste xeito, e como xa se ven sinalando, os servizos urbanos, dependentes
en gran medida tanto dunha serie de infraestruturas como marcos de regulación,
posúen un carácter multidimensional. Así, os servizos urbanos posúen, en xeral,
cinco grandes dimensións: a xurídico – administrativa, relacionada co marco de
regulación do mesmo; a dimensión técnica, relacionada coas súas infraestruturas
de soporte e os procesos da súa operatividade; a dimensión ambiental,
relacionada co seu impacto sobre o entorno e o medioambiente; a dimensión
social, relacionada coa súa natureza socio – tecnolóxica e o seu impacto sobre
a sociedade, en particular sobre o benestar da mesma; e, por ultimo, a súa
dimensión económica, relacionada cos seus custes e co uso eficiente dos recursos
dispoñibles.
Esquematización sistema socio-tecnolóxico (TERRAVANZA)
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que os ingresos sexan suficientes para a cobertura dos custes. Neste senso, o
ideal é a existencia de competencia directa entre os provedores dos servizos,
o cal ocorre raramente cando nos referimos a servizos públicos relacionados
co subministro de auga potable ou o tratamento das augas residuais, nos que
predominan os monopolios. Aquí o rol da administración e o de levar a cabo
a desagregación e a regulación do servizo, para garantir a asequibilidade e
universalidade do mesmo.

Xestión política (TERRAVANZA)

Valores públicos (TERRAVANZA)

Seguindo a visión dos Servizos Urbanos coma un sistema socio-tecnolóxico e
multidimensional, os retos que se presentan na xestión dos propios servizos
públicos, e das infraestruturas que os sustentan, poden analizarse dende
dúas perspectivas principais, a perspectiva económica e a política. Dende a
perspectiva política, o obxectivo será o de proporcionar os servizos públicos
a toda a poboación, baseándose en parámetros de accesibilidade, calidade,
asequibilidade e equidade. As prioridades neste caso son a oferta do propio
servizo en si mesmo e a consecución de que este sexa asequible para tódolos
cidadáns. O modo de proporcionar os servizos que máis se axeita a esta
perspectiva e mediante organismos ou empresas propiedade do ente municipal
ou administración, e dicir, mediante unha xestión directa dos mesmos. Nos
casos nos que a administración responsable do servizo non ten a capacidade
de albergar e proporcionar organismos de xestión procedese á contratación dun
xestor privado.
Pola contra, dende a perspectiva económica, o obxectivo fundamental será
producir os servizos enfocados cara os beneficios, ou coma mínimo buscando
10

Xestión económica (TERRAVANZA)

En España, a xestión do servizo urbano de augas e o tratamento de augas
residuais é de competencia municipal. Nos últimos tempos, en concreto nas
nacións desenvolvidas, os niveis de exixencia social respecto da xestión deste
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servizo creceron de maneira significativa. Garantir a universalidade xa non e
suficiente, a sociedade insta e demanda unha xestión responsable e eficiente
do uso dos recursos. O debate, e a complicación, aparece cando se intenta
establecer que tipo de modelo de xestión é o máis favorable. Nos seguintes
apartados exponse unha análise dos dous tipos de xestión barallados no estudo,
e que axudarán a alcanzar conclusións acerca do modelo de xestión adecuado
para os servizos de abastecemento e saneamento do concello de Bergondo.
4.2.

Modelos de Xestión. A Xestión Directa e a Indirecta

Máis alá da cuestión competencial asignada aos concellos no caso da prestación
do servizo de abastecemento de auga e o seu saneamento, a cuestión fundamental
á hora de prestar con eficiencia e eficacia o mesmo atopase no xeito ou forma
na que se organizan as tarefas necesarias para elo, coordinando decisións,
asignando medios humanos e materiais, xunto con todos os mecanismos
(administrativos, procedimentais, económicos e financeiros) que se teñen que
destinar e asignar para a prestación do servizo. Respondendo deste xeito non só
a cómo se xestiona o servizo, senón que tamén ao seu réxime xurídico, aos seus
medios e recursos materiais e humanos, e a súa financiación e custe económico.
Sen dúbida, máis alá da consideración acerca de quén ha de xestionar un servizo
público atopase a forma de realizalo, mediante os procedementos e mecanismos
máis axeitados, coordinando os distintos recursos materiais e humanos, baixo
un determinado sistema de financiación e cuns custes efectivos asumibles, co
obxectivo de acadar os fins formulados pola Administración Pública, isto é,
satisfacer as necesidades dos cidadáns. E, obviamente, dependendo do xeito no
cal se realicen estas tarefas existirá un distinto modelo de xestión, en particular
respecto da maior ou menor participación da iniciativa privada.
A decisión do tipo de xestión, do modelo, non é unha cuestión trivial, xa da
mesma dependerán non só as formas e procedementos de realización das
diferentes tarefas precisas para prestar o servizo, senón que tamén o seu réxime
xurídico, os medios e recursos materiais e humanos, a súa financiación, o
seu custe efectivo e os seus pagos, e, por ultimo, os mecanismos de control e
seguimento do devandito servizo. En certo senso, desta decisión dependerá en
grande medida o xeito de afrontar a prestación do servizo, a súa financiación
e obtención de recursos e medios. Ademais, tamén dependerán os sistemas de
control e seguimento, sobre todo naqueles casos nos que teña cabida a iniciativa
privada.

A posibilidade de que a iniciativa privada participe na xestión dos servizos
públicos, de tal xeito que a Administración Pública realice fundamentalmente
un papel relacionado co control e seguimento da prestación do servizo, ten que
estar ligado ao aseguramento da calidade e dos Valores Públicos no mesmo, sen
diminuír os niveis, preferiblemente incrementándoos, que unha xestión directa
puidera proporcionar. Esta é unha cuestión fundamental tanto se a prestación
do servizo é totalmente pública ou na mesma participa cun determinado grado
a iniciativa privada, xa que a finalidade de calquera modelo de xestión debe
ser asegurar os Valores Públicos dun servizo, independentemente da forma
efectiva e real de realizar a prestación do servizo en base a uns determinados
procedementos, tarefas e recursos.
A Xestión dos Servizos Públicos depende fundamentalmente de dúas cuestións:
quen a proporciona e baixo que tipo de entidade o fai en canto a propiedade,
é dicir a maior ou menos participación da propiedade privada na xestión do
servizo. Tendo en conta que no contexto espanol por definición un servizo público
é aquel de interese xeral, orientado á satisfacción das demandas dos cidadáns
e, por tanto, ha de ser prestado por unha Administración Pública, a cuestión
de quen proporciona a prestación dun servizo debe entenderse en relación co
número de Administracións Públicas que se encargan de elo, dentro por suposto
da distribución competencial do Estado. Nese senso, cabería supoñer dúas
grandes clases de xestión: a individual e a compartida. No primeiro caso, a única
Administración Pública dentro das súas competencias prestaría por si mesmo un
servizo. No segundo caso, varias Administracións Públicas prestan o servizo de
forma conxunta un servizo, co fin de mellorar a calidade e a eficiencia, o mesmo
tempo que se tratan de reducilos custos de operatividade e mantemento.
Respecto a como se xestiona un servizo en canto a natureza da entidade
encargada da súa xestión, é onde atopamos o maior número de alternativas,
entre as cales hai cabida para a participación da propiedade privada. De feito,
dependendo do grado de participación da propiedade privada pódese realizar
unha clasificación do modelo de xestión correspondente. Deste xeito, e tendo
en conta a maior ou menos participación da propiedade privada na entidade
que efectivamente e en última instancia xestiona o servizo, esta pode ser directa
ou indirecta. No caso da xestión directa é a propia Administración Pública
quen asume a xestión do servizo, mentres que no caso da xestión indirecta é a
propiedade privada quen asume a xestión baixo a supervisión da Administración
Pública, sempre que o servizo sexa susceptible da explotación por particulares, é
dicir que non implique o exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
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As principais formas de Xestión dos Servizos Públicos Locais resúmense no
seguinte esquema.

•

A contratación de obras e servizos non ten que seguir os procedementos
da contratación administrativa.

•

A xestión e a contratación do persoal non ten que seguir os procedementos
da xestión pública.

•

Óbvianse os mecanismos de tutela administrativa.

A continuación defínense máis polo miúdo as principais características da Xestión
Directa e da Xestión Indirecta.
I - XESTIÓN DIRECTA
O modelo de xestión directa implica que é a propia Administración Pública a
que asume a responsabilidade da prestación do servizo, ben dende a propia
Corporación Municipal ou ben a través de outros organismos específicos da súa
propiedade. A selección dun ou doutro modo depende das características do
servizo a xestionar, do peso que teña este no orzamento local e da necesidade
de flexibilidade e autonomía que precise a xestión cotián do mesmo.
Dentro da xestión directa existen catro grandes modalidades, dependendo
da existencia dun organismo, ou entidade autónoma, e da forma xurídica do
meso. As catro modalidades son: xestión directa por parte do municipio, ou
outra Administración Pública supramunicipal; a xestión mediante un organismo
autónomo local, a xestión mediante unha Entidade Pública Empresarial Local ou,
por último, a xestión mediante unha Sociedade Mercantil de Propiedade Pública
na súa totalidade.

Tipos de xestión dos Servizo Públicos Locais (Adaptación TERRAVANZA)

Nos seguintes puntos centrarase a atención nas características específicas e
diferenzas entre a Xestión Directa e a Indirecta, cuestión que comprende o presente
estudo. Sen embargo, e tendo en conta a natureza da Xestión Directa e da Xestión
Indirecta a diferenza fundamental entre ambas é a participación na segunda
da propiedade privada, xunto cunha serie de características relacionadas coa
menor, e nalgún caso, ausencia de cuestións esenciais e de procedementos da
Función Pública. Neste senso, a Xestión Indirecta caracterizase por:
•
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Os orzamentos non posúen o carácter limitativo das obrigacións que
pode recoñecer a entidade pública e dos dereitos que prevea liquidar.

En xeral, sinálanse como vantaxes da xestión directa a mellor unidade e
homoxeneidade do servizo, e unha maior xustiza distributiva, pero tamén presenta
algunhas desvantaxes como a rixidez na xestión do persoal e os orzamentos. Non
obstante, no punto correspondente realizarase unha descrición máis detallada
das vantaxes e desvantaxes da Xestión Indirecta de servizos, e especificamente
para o caso do servizo de abastecemento e saneamento de auga.
II - XESTIÓN INDIRECTA
O modelo de xestión indirecta de servizos implica a incorporación da propiedade
privada na mesma, baixo o control e a supervisión da Administración Pública,
na cal reside a competencia e a titularidade do servizo, sexa mediante a xestión
individual ou compartida. A entrada da propiedade privada na xestión dos
servizos públicos basease na maior flexibilidade e especialización da empresa
privada.
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No caso da xestión indirecta, ademais da flexibilidade e unha maior
especialización, tamén ten a posibilidade de racionalizar os custos, reducir o
nivel de endebedamento das Facendas Locais, e posúe unha maior axilidade
e flexibilidade en relación ó cidadán, algunhas das súas desvantaxes sería a
desfragmentación do servizo, a posibilidade do empeoramento das relaciones
laborais e a inseguridade laboral, o potencial deterioro do servizo debido
ao énfase na maximización do beneficio, e unha menor equidade a hora da
prestación do servizo (Suárez e García, 2006.)
A xestión indirecta pode ser exercida a través de cinco modalidade distintas
en función do reparto dos riscos económicos derivados da súa explotación:
Concesión, arrendamento, xestión interesada, concerto ou sociedade mixta.
Actualmente, os servizos municipais de abastecemento de auga potable e
tratamento de augas residuais do Concello de Bergondo, xestiónanse de
maneira indirecta mediante Concesión a empresa Viaqua, polo que resumimos a
continuación as características principais deste modelo de xestión.
A Concesión é un método de xestión indirecta de servizos públicos mediante a cal
a Administración Local outorga a unha empresa privada, baixo o cumprimento
de certas condición e o control público, a xestión e explotación dun servizo,
xunto coas instalacións necesarias para elo, durante un período de tempo
determinado. Mediante a concesión, a entidade concedente (Administración
Pública) e o concesionario (empresa privada) comparten os riscos derivados
da actividade, sen embargo na finalización do período de concesión os bens
afectos á actividade reverten sobre o primeiro. A modalidade de concesión, por
outra parte, permite as entidades públicas desvincularse da execución directa do
servizo, pero o mesmo tempo necesita un control efectivo sobre o mesmo co fin
de garantir un alto nivel de calidade.
4.3.

Metodoloxía

En base ao enfoque sinalado nos parágrafos anteriores desenvolveuse unha
metodoloxía especifica coa finalidade de considerar as distintas dimensións das
infraestruturas e os servizos, neste caso o sistema de abastecemento e saneamento
do Concello de Bergondo, e, particularmente, os impactos que os modelos de
xestión teñen sobre as mesmas.
Para esta fin deseñouse unha metodoloxía ad hoc que considera as distintas
dimensións do sistema de abastecemento e saneamento, en particular aquelas
relacionadas coa súa xestión e a incidencia que o modelo elixido posúe sobre o
resto das mesmas, tanto no relacionado cos aspectos xurídicos – administrativos
como cos técnicos e económicos.

Deste xeito, a metodoloxía formulada consta de cinco fases e dous eixos
transversais. A Fase 1. Información consiste na preparación e a recollida da
información precisa para o desenvolvemento do traballo, xunto cunha análise
introdutoria do modelos de xestión existentes, en particular dos modelos de
xestión directa e indirecta baixo o réxime de concesión. Esta primeira fase
introdutoria será seguida pola Fase 2. Análise do Contrato de Concesión Actual,
na cal se analizará o modelo de xestión indirecta actual, nomeadamente o
contrato existente dende dúas perspectivas complementarias: a análise xurídica
do mesmo e os seus condicionantes administrativos e xurídicos, por unha banda,
e a análise do cumprimento dos termos recollidos no contrato, sobre todo no
relativo ás condicións técnicas do sistema.
Tras esta primeira análise, a Fase 3. Avaliación dos Modelos de Xestión consistirá
na análise e avaliación dos modelos de xestión directa e indirecta, nas súas
dimensións xurídico – administrativa, económica e técnica enmarcada dentro
dos condicionantes e o contexto existente na actualidade e nun futuro próximo
no Concello de Bergondo. Esta avaliación realizarase a partir dunha serie de
indicadores de calidade e funcionamento.
Os resultados obtidos polos indicadores na Fase 3 serán empregados na Fase
4. Selección do Modelo de Xestión para levar a cabo un estudo comparativo
a partir dunha análise multicriterio, incluíndo custo – beneficio, que permitira
cal dos modelos de xestión avaliados é o máis axeitado para o Concello de
Bergondo. Unha vez seleccionado este, ábrese unha ultima quinta fase, a Fase 5.
Viabilidade e Recomendacións, na cal se avaliará a viabilidade da implantación
do modelo de xestión seleccionado a curto, medio e longo prazo, segundo os
condicionantes actuais e os escenarios futuros máis plausibles no Concello de
Bergondo. Esta análise da viabilidade será complementada coas recomendacións
pertinentes ben para a implantación dun novo modelo de xestión ou ben para a
súa mellora no caso de continuar co actual.
Estas cinco fases serán complementadas dun xeito transversal por dous eixos
continuos: a Participación Pública e a Gobernanza. O primeiro destes eixos, a
Participación, pola particularidade do traballo de avaliación técnica, económica
e xurídica, formularase dun xeito limitado e fundamentalmente institucionalizada
cos representantes políticos e técnicos. O segundo destes eixos, a Gobernanza,
estará orientado á xestión, non só no tócante aos aspectos xurídico –
administrativos e ao modelo de xestión, senón que tamén respecto a quen e
como ten que ocuparse das distintas decisións e actuacións conducentes á a
continuidade e mellora do modelo ou ben ao troco do mesmo nos escenarios
futuros máis plausibles.
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Dentro do proceso de participación pública, a petición da alcaldía, mantivéronse
reunións con todos os grupos políticos con representación no concello (PSOE, PP,
Anova e Veciños de Bergondo). As consideracións e información recollidas na
reunións tiveronse en conta na elaboración deste estudio.

Metodoloxía avaliación servizos públicos (TERRAVANZA)

4.3.1.

Definición e selección de Indicadores

Dentro da metodoloxía descrita no apartado anterior, a selección dos
indicadores de calidade e funcionamento é unha cuestión fundamental de cara
a posuír elementos de xuízo, a partir dos cales avaliar e comparar os modelos
de xestión dun xeito o máis obxectivo posible dentro das dimensións xurídico
– administrativa, técnica e económica e os condicionantes existentes no termo
municipal do Concello de Bergondo.
Os indicadores escollidos para a avaliación de infraestruturas e servizos divídense
en catro categorías principais: valores públicos, xestión, funcionamento e impacto.
Cada un deles, así coma as unidades de medida empregadas detállanse a
continuación. Non obstante, dentro da ampla relación de indicadores existentes
e posibles, realizouse unha selección daqueles, que respecto de cada unha das
categorías, dependen de variables e factores sobre os cales ten efecto un modelo
ou outro de xestión, é dicir, sobre variables relacionadas coa organización das
tarefas, a toma de decisións, os recursos materiais e humanos, xunto coa súa
asignación, os custes económicos e os súas fontes de financiamento. Deste xeito,
realizouse unha selección dos principais indicadores sobre os cales incide un
modelo de xestión directa ou indirecta.

14

Indicadores avaliación servizos públicos (TERRAVANZA)

1. VALORES PÚBLICOS
1.1 Dispoñibilidade
Indicador
Nº de organismos/entes decisivos
Capacidade de financiación
Capacidade para obter subvencións

Unidade de cálculo
Nº
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

1.2 Asequibilidade
Indicador
Capacidade para establecer tarifas sociais*

Unidade de cálculo
SI / NON

* Capacidade para exercer modificación nas tarifas de consumo dos servizos, ou para establecer
unha tarifa social para persoas con dificultades económicas.
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1.3 Aceptabilidade
Indicador
Transparencia na activa xestión*
Efectividade organizativa

Unidade de cálculo
SI / NON
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

* Obrigación das administracións públicas de exercer transparencia en tódalas xestións.

2.1 Planeamento
Unidade de cálculo
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

2.2 Mantemento
Unidade de cálculo
Euros / ano

2.3 Operatividade
Indicador
Persoal mínimo
Atención das incidencias
Custos de explotación

Euros / m3

Unidade de cálculo
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

3.3 Resiliencia

*Coñecemento dos distintos procedementos administrativos e tramites precisos para elaboración
de documentos de Planeamento relacionados co servizo de abastecemento e saneamento, ou de
Planeamento xeral con incidencia no servizo.

Indicador
Custo de mantemento anual das EDARs

Unidade de cálculo
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

3.2 Sustentabilidade
Indicador
Control dos vertidos e sancións

2. XESTIÓN

Indicador
Previsión dos custes e inversión
Coñecemento de procedementos
administrativos*

Indicador
Eficiencia técnica na toma de
decisións
Prezo do m3 repercutido aos usuarios

Unidade de cálculo
Nº persoas / ano
Horas / día
Euros / ano

Indicador
Reparación de avarías / Resolución de incidencias*

Unidade de cálculo
Días

* Estimación realizada segundo os horarios de operatividade ou traballo

4. IMPACTO
4.1 Atracción de actividades e poboación (PROACTIVIDADE)
Indicador
Captación de recursos externos*
Continuidade das decisión a longo
prazo**

Unidade de cálculo
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

* O concello ten a facilidade de crear ou modificar a tarifa industrial, ou impoñer condicións especiais
para un sector concreto, que permita atraer distintos recursos ou a implantación do sector privado. Ao
mesmo tempo, o Concello posúe maior facilidade para acceder a distintos programas de obtención
de recursos económicos.
** As decisións e planificación no sector privado carecen da vulnerabilidade de continuidade que
teñen as administracións locais, debido aos tempos políticos.

3. FUNCIONAMENTO
3.1 Eficiencia
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A análise xurídica do contrato realizarase segundo os seguintes puntos:
4.2 Competitividade
Indicador
Capital humano
Innovación e tecnoloxía (I+D+i)

- Orzamentos e natureza xurídica
Unidade de cálculo
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa
Moi alta / Alta / Media /Baixa / Moi baixa

5. O Contrato de Concesión actual. Análise e Diagnóstico
O punto de partida para a análise do modelo de xestión do servizo de
abastecemento e de saneamento do Concello de Bergondo debe ser a avaliación
do sistema actual, tanto no relativo a súa dimensión xurídico administrativa como
técnica. Esta avaliación, no caso do modelo existente no Concello de Bergondo,
obviamente pasa pola análise do contrato baixo o cal se rexe o sistema de Xestión
Indirecta baixo o réxime de Concesión. Deste xeito, analizarase desde o punto
de vista xurídico a súa natureza e características, poñendo especial énfase nas
determinacións relacionadas coa súa modificación, extinción ou rescate no caso
dun cambio de sistema cara un de natureza directa. Noutra orde, analizarase
desde o punto de vista técnico o cumprimento do contrato de concesión, é dicir,
se na actualidade estanse a prestar os servizos sinalados no mesmo. A partir de
ambas análises realizarase o diagnostico do modelo de xestión actual.
5.1.

Análise Xurídica do Contrato

Sen dubida, o modelo de xestión indirecta actual descansa baixo a pedra angular
que é o Contrato de Concesión entre o Concello de Bergondo e a entidade
concesionaria, neste caso Viaqua. Este Contrato de Concesión é, polo tanto, no
que se sinalan tanto as tarefas e traballos dos que consta a prestación do servizo,
como sobre todo a natureza do mesmo e as relacións xurídico – administrativas
entre o Concello de Bergondo e a entidade concesionaria. Neste senso, o
Contrato de Concesión sinala non só as relacións, senón que tamén as causas,
motivos e procedementos da modificación, extinción ou rescate da concesión
actual no caso de que se decídese por un cambio de modelo cara unha Xestión
Directa ou ben non se estivesen a realizar as tarefas e traballos sinalados para
a prestación do servizo.
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- Preparación e adxudicación
- Execución
- Modificación
- Causas e procedementos de extinción
- Estudo específico de rescate
- Custos da recuperación da xestión directa
5.1.1.

Orzamentos e natureza xurídica

De acordo coa denominación outorgada da análise que se efectúa no presente
informe (Contrato Administrativo Referente á Concesión da Xestión dos Servizos
Públicos de Abastecemento e Saneamento das Augas do Concello de Bergondo,
en adiante o Contrato), procede sinalar – a modo de punto de partida – o
disposto polo actual artigo 8.1 da Lei de Contratos do Sector Público, Texto
Refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro
(en adiante, LCSP); precepto segundo o cal cabe definir o “contrato da xestión de
servizos públicos” como aquel no que unha Administración Pública encomenda
a unha persoa (natural ou xurídica) a xestión dun servizo no cal a prestación
foi asumida como propia da súa competencia pola indicada Administración
adxudicadora.
Agora ben, a Administración non pode xestionar indirectamente calquera dos
seus servizos porque a normativa establece uns supostos previos básicos para
que iso sexa posible (artigo 275 da LCSP). En primeiro lugar, é preciso que
exista un servizo público da competencia da Administración, da que esta é
titular. En segundo lugar, exíxese que o servizo sexa susceptible de explotación
por particulares (así, o servizo debe posuír un contido económico para que
os particulares encontren no contrato un aliciente empresarial). Finalmente, en
ningún caso poderán presentarse por xestión indirecta os servizos que impliquen
exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
Neste senso, procede indicar que, respecto da materia que é obxecto do
Contrato aquí estudado, efectivamente, suscítase competencia da Administración
adxudicataria sobre o servizo público ao que fai referencia a concesión. Proclama
o artigo 5 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia; que, segundo
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o establecido na normativa de réxime local (artigos 25.2.1 e 26.1.a da Lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local – LRBRL- ; artigos
80.2.1 e 81.a da Lei 5/1997, do 22 de xullo , reguladora da Administración
Local de Galicia; e as respectivas disposicións complementarias e de desenrolo),
corresponden aos entes locais as competencias relativas ás seguintes materias:
a) Abastecemento domiciliario de auga potable e o seu control sanitario
b) Alcantarillado
c) Tratamento das augas residuais, respecto as instalacións non
comprendidas no ámbito do artigo 32 da Lei 9/2010 citada previamente
(Plan Galego de Saneamento) ou respecto daquelas sobre as cales os
municipios non exercen a opción prevista na Disposición Transitoria
Quinta da mesma norma legal (traspaso de xestión de servizos vinculados
o Plan Galego de Saneamento).
d) O exercicio de calquera outra función relacionada coas anteriores,
establecida na Lei 9/2010 ou no resto do ordenamento xurídico de
aplicación.
En idéntico sentido cabe aludir á Cláusula 2ª do Prego de Cláusulas Económico –
Administrativas para a Concesión Administrativa da Xestión dos Servizos Públicos
de Abastecemento e Saneamento de Augas do Concello de Bergondo – PCEA-,
aprobado polo Acordo Municipal de Bergondo do 21 de decembro de 2001.
Noutra orde, no Concello de Bergondo existe unha ordenanza fiscal reguladora
da taxa por subministro de auga potable, acometida das redes xerais de
abastecemento e saneamento e pola prestación dos servizos correspondentes.
Este concepto de taxa (artigo 2.1.a da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral
Tributaria) alude á dinámica de pago en contraprestación dun servizo que se
recibe. Na suma, aparece no ámbito do Contrato o orzamento legal de contido
económico adecuado para que os particulares atopen aliciente empresarial
realizando a prestación cun custo inferior ao prezo repercutido aos usuarios, a
fin de procurarse beneficios.
Sen embargo, dado o carácter tributario dos pagos que os usuarios efectúan,
poderá xurdir a dúbida de si se cumpre, ou non, o terceiro requisito previo que
resulta necesario para a válida existencia do Contrato: concesión de servizos
que non impliquen exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos. O
Informe 52/09, do 26 de febreiro de 2010, da Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa do Estado: “Ámbito e exclusións dos contratos de servizos.
Posibilidade de que o prezo do contrato consista unicamente nun porcentaxe
sobre os rendementos obtidos”; aclara que, aínda que o exercicio das facultades

de inspección dos tributos sempre debe quedar reservado aos funcionarios
públicos de conformidade co artigo 142 da Lei Xeral Tributaria, sendo a
intervención susceptible -cando resulta nunha sanción- de ser considerada unha
concreción do exercicio da potestade sancionadora da Administración Pública;
iso non obsta para que as Administracións Públicas poidan contratar servizos de
asistencia e apoio administrativo e técnico aos funcionarios que exerciten estas
facultades, sendo posible incluso remunerar ó contratista única e exclusivamente
cun porcentaxe sobre o importe efectivamente cobrado (principal, intereses
e sancións), nos expedientes froito de dita colaboración entre o Concello e o
adxudicatario.
Así pois, co mencionado límite infranqueable das potestades propias da función
pública inspectora en materia tributaria, si cabe un contrato de externalización
de servizos que – como aquel que aquí interesa – supoña un certo nivel de
participación do contratista no sistema de recadación e exacción das taxas
municipais que correspondan ( en tal sentido, Cláusula Oitava, Apartado 8, do
Contrato, concordante coas Cláusulas 28ª, 29ª e 42ª.1 del PCEA).
Polo tanto, cúmprense as tres condicións preliminares que inciden sobre o
Contrato obxecto de estudo: servizo público da competencia da Administración
adxudicadora, servizo susceptible de explotación por particulares e servizo que
non implique o exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
Polo demais, hai que ter en conta que o contrato de xestión de servizos públicos
pode adoptar varias modalidades (“concesión”, “xestión interesada”, “concerto
con persoa natural ou xurídica que veña realizando prestacións análogas as
que constitúen o servizo público do que se trate” e “sociedade de economía
mixta na que a Administración participe, por si ou por medio dunha entidade
pública, en concorrencia con persoas naturais ou xurídicas”), segundo determina
o artigo 277 da LCSP. Neste caso, a propia Cláusula Décima do Contrato alude
expresamente ao carácter de concesión administrativa de xestión integral dos
servizos públicos municipais de abastecemento de auga e saneamento, «segundo
o disposto no artigo 114.2.b do Regulamento de Servizos das Corporacións
Locais, do 17 de xuño de 1955»; o cal, a súa vez, remite ao «mero exercicio do
servizo público, cando non requira obras e instalacións permanentes ou estiveran
xa establecidas».
Sen embargo, o marco xurídico da fórmula de contratación do sector público
estudada neste informe non resulta tan sinxelo como pode parecer á primeira
vista das consideracións do parágrafo anterior, toda vez que no artigo 10.1
a propia LCSP establece que son os contratos de servizos aqueles nos cales
o obxecto veña constituído por «prestacións de facer consistentes o desenrolo
dunha actividade ou dirixidas á obtención dun resultado distinto dunha obra
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ou un subministro»; resultando así unha definición que, “a priori”, podería ser
compatible co obxecto fixado na Cláusula Primeira do Contrato. É por isto que
corresponde incorporar un resumo dos criterios de deslinde entre o contrato “de
xestión de servizo público, baixo a modalidade de concesión de servizos”(artigos
8.1 e 277 da LCSP) e o contrato “de servizos” (artigo 10.1 da LCSP) , en orde
a confirmar que o aquí tratado reviste – non só externamente, senón tamén en
canto ao fondo – a primeira das dúas condicións aludidas.
En primeiro lugar, debe lembrarse que a Directiva 2014/23/UE do Parlamento
Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa á adxudicación
de contratos de concesión, tralo vencemento do prazo da súa transposición,
despraza o réxime xurídico do contrato de xestión de servizos públicos na súa
modalidade de concesión, que non estaba suxeito a regulación harmonizada
e queda substituído, para casos similares ao que nos ocupa, polo contrato
“de concesión de servizos”. Pero o efecto directo da Directiva de Concesións
aplicarase aos expedientes de contratación que se aproben con posterioridade
á data en que finalice o período de transposición e non a aqueles que figuren
aprobados con anterioridade (como ocorre no presente caso). Así se desprende
da Disposición Transitoria Primeira da LCSP; de tal sorte que a nova situación
normativa non afecta de forma substancial ás cuestións que han de ser apuntadas
acerca da natureza propia do Contrato estudado neste informe. É por iso que cabe
reproducir as sucintas conclusións do Informe 12/10, de 23 de xullo de 2010,
da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Estado: «Diferenza entre
o contrato de xestión de servizos públicos - baixo a modalidade de concesión de
servizos - e os contratos de servizos»:
«1. O contrato no cal na propia virtude encomendar a un particular
a xestión de servizos asumidos como da súa competencia por
unha Administración Pública, non poderá ser cualificado como
concesión de servizos si o concesionario non asume o risco da
explotación, é dicir cando a súa retribución establécese dun modo
certo, variable e independentemente do grado de utilización do
servizo polos usuarios.
2. Os contratos que teñan devandito obxecto poderán ser
cualificados en tal caso como contratos de servizos si o seu obxecto
pode ser subsumido dentro das actividades enumeradas no Anexo
II da Lei de Contratos do Sector Público e fóra de devanditos casos
como contratos administrativos especiais»
Sobre o aludido concepto de “risco de explotación”, en torno ao que terminan
por asentarse boa parte das bases para distinguir entre as dúas tipoloxías
contractuais que poderían ser invocadas para o presente Contrato, merece
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especial interese a Sentenza do Tribunal de Xustiza da UE (TXUE), de 10 de
novembro de 2011 (Asunto: Norma - A. Dekan), respecto da adxudicación da
prestación do servizo de transporte público por autobús urbano - en España
actividade reservada e cualificada como servizo público -, na que se conclúe
que, aínda que a remuneración ao contratista consista no dereito a ser retribuído
polos usuarios con arranxo a unhas tarifas establecidas, o feito de que a entidade
adxudicataria deba compensar ao prestador do servizo as perdas derivadas da
explotación e os gastos conexos, unha vez deducidos os ingresos derivados da
explotación, incluída unha cantidade en concepto de beneficio, levan a concluír
que se trata dun contrato de servizos (e non dunha concesión).
Polo tanto, a xurisprudencia do TXUE esixe para que exista tal concesión de
servizos que, en todo caso, a remuneración ao prestador se realice en función
da explotación, é dicir do uso ou frecuentación do servizo (sendo indiferente
que a retribución a obteña o concesionario directamente dos usuarios ou da
Administración). Sen ese requisito da asunción do risco da explotación polo
contratista non existe concesión. E, así, para que dita figura apareza, será
necesario que non estean contemplados mecanismos de compensación que
anulen o risco de mercado inherente ao sistema de retribución aplicable.
Á vista do anterior, adquire relevancia particular a Cláusula Quinta, Letra F,
do Contrato; alusiva a que dentro das retribucións do concesionario inclúense
“as subvencións que, para cubrir o equilibrio económico da concesión, o
Concello acorde outorgar ao concesionario, previos os trámites previstos na
lexislación vixente”. E que non cabe concluír que esas “subvencións para a
cobertura do equilibrio económico” sexan en verdade un daqueles “mecanismos
de compensación que anulen o risco de mercado inherente ao sistema de
retribución”, posto que:
I.- A propia Cláusula Quinta do Contrato separa nitidamente esas “subvencións”
dos conceptos incluídos na dinámica económica normal que a adxudicación
implica para o concesionario. Sinálanse (ademais, baixo as denominacións
precisas de “ingresos que o concesionario percibirá pola prestación dos servizos
obxecto do contrato” e “gastos que comprende a explotación integral dos
servizos”) unha serie de beneficios e custos que sitúan sobre o prestador o risco
mercantil operacional, sen aliviar calquera perda posible garantindo uns ingresos
mínimos iguais ou superiores aos gastos. Ven confirmar tales determinacións a
Cláusula Sexta, sobre criterios de revisión da retribución do concesionario en orde
a manter o equilibrio económico do contrato, con expresa referencia á exclusión
do “alea” normal do negocio, vinculado ao risco e ventura do adxudicatario.
II.- As referidas “subvencións” as que alude a Letra F da Cláusula Quinta, en
concordancia coa Cláusula Sexta, deben de ser enmarcadas dentro do contexto
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que regula o artigo 282 da LCSP sobre modificación do contrato e mantemento
do seu equilibrio económico. Pois, no seu apartado 2, establece tal precepto
(como límite ás modificacións administrativas do contrato de xestión de servizos
públicos) que «cando as modificacións afecten ao réxime financeiro do contrato,
a Administración deberá compensar ao contratista de maneira que se manteña
o equilibrio dos supostos económicos que foron considerados como básicos na
adxudicación do contrato». Concretamente, a Administración deberá restablecer
o equilibrio económico do contrato en beneficio da parte que poida resultar
prexudicada: a) cando a Administración modifique as características do servizo
contratado por razóns de interese público; b) cando actuacións da Administración
determinen de forma directa a ruptura substancial da economía do contrato; e c)
cando causas de forza maior (artigo 231) determinen de forma directa a ruptura
da economía do contrato. Nestes casos, a Administración deberá restablecer
devandito equilibrio adoptando as medidas que resulten procedentes, e, en
particular, modificando as tarifas dos usuarios, reducindo o prazo do contrato ou
alterando calquera das cláusulas de contido económico. Indica a Sentenza do
Tribunal Supremo (STS), de 20 de decembro de 1986 que non debe esquecerse
que estamos en presenza dunha técnica a cal, sobre a base de manter a prestación
do servizo, non ofrece ao concesionario unha nivelación absoluta, senón que o
que fai é repartir os prexuízos imprevisibles. Non hai unha compensación total.
En igual sentido, a STS de 24 de abril de 1985, a STS de 13 de novembro
de 1986 e a STS de 9 de outubro de 1987: «o equilibrio financeiro é unha
fórmula excepcional que debe coordinarse ou co principio do risco e ventura,
ao obxecto de impedir que esa excepcionalidade se converta nunha garantía
ordinaria dos intereses do concesionario, a modo de seguro gratuíto que cubra
tódolos riscos da empresa trasladándoos íntegros á “res pública”, en contra do
que constitúe a esencia mesma da institución e os seus límites naturais...»; «...
hai que deixar a cargo do concesionario o que se chamou “o alea normal do
contrato” é dicir, a perda ou beneficio que puidese preverse normalmente, xa
que un seguro total, que garanta o concesionario de todos os riscos eventuais da
empresa, e trasládaos á Administración na súa integridade, viría establecer un
desequilibrio, e, nesta hipótese, contraria aos intereses públicos e aos principios
de xustiza eterna...».
III.- A partir do ano 2008 foron realizándose pola Administración municipal de
Bergondo unha serie de novas obras e instalacións nas redes de abastecemento
e saneamento de augas do Concello (EDAR de Fiobre, Miodelo e Peteiro e
estacións de bombeo de Mariñán, Guísamo, Mesoiro e Guísamo Vello). Visto
que o Concello viña sufragando a Aquagest, S.A, como empresa concesionaria
do servizo correspondente, os gastos ocasionados por eses novos elementos
da rede (inexistentes ao adxudicarse o contrato) e tendo en conta o propósito
dos responsables da Corporación Local de pasar a repercutir tales importes aos
usuarios: en data de 12 de xullo de 2012, foi remitido escrito a Aquagest,

S.A., comunicando o Concello a súa intención de non continuar asumindo a partir do 1 de xaneiro de 2013 - o aludido financiamento adicional. Pois
ben, con data de 18 de xullo de 2012, Aquagest, S.A, presentou solicitude
ante o Concello manifestando que, ao seu xuízo, a descrita decisión municipal
xeraría desequilibrio económico-financeiro na concesión e que, en consecuencia
do mesmo, procedería a modificación do contrato por incremento sobrevenido
das cargas da xestión integral adxudicada. En efecto - dada a configuración
dos ingresos que o concesionario percibe pola prestación dos servizos obxecto
do Contrato e dos conseguintes gastos que comprende a explotación de tales
servizos: Cláusula Quinta - o risco operacional da anunciada traslación dos
novos custos aos usuarios quedaba situado en Aquagest, S.A., constituíndo iso
un suposto económico non considerado ao establecerse no seu día o réxime da
concesión e, ademais, xurdido por propia iniciativa municipal. Por iso é polo
que, mediante Acordo do Pleno do Concello de Bergondo de data 26 de xullo
de 2012, fóra aprobada modificación do Contrato, en orde a restaurar o seu
equilibrio económico, con correlativos reaxustes da garantía definitiva aportada
polo concesionario e das taxas por fornezo de auga potable, acometida
ás redes xeral de abastecemento e saneamento e a prestación dos servizos
correspondentes. Así pois, seguiu a cargo de devandito adxudicatario o que se
chamou “o alea normal do contrato”, é dicir, a perda ou beneficio que puidese
preverse normalmente. Tan só efectuouse corrección dirixida a compensar un
certo cambio nas características do servizo contratado, imposto de forma directa
pola Administración, ao amparo de razóns de interese público.
Confirma o apuntado nas consideracións que anteceden os termos das
Cláusulas 35ª a 38! Do PCEA, referentes de modo respectivo as retribucións
do concesionario (incluído os sistemas de revisión das mesmas) e as tarifas por
prestación do servizo – taxas – e a súa modificación.
En definitiva, ademais da denominación outorgada ao Contrato, tamén o contido
concreto dos seus cláusulas e a aplicación práctica que das mesmas efectuouse,
remiten á figura do “contrato de xestión de servizos públicos, baixo a modalidade
de concesión de servizos”. Acadada tal certidume, pode abordarse o contido
do artigo 19 da LCSP, de acordo co seu apartado 1. ao Contrato que aquí
se analiza debe ser reputado como un contrato do sector público de carácter
“administrativo” (e non “privado”, artigo 20 da LCSP), “normal ou ordinario” (e
non “especial”, artigo 19.1.b).
Así pois, o Contrato réxese pola LCSP (excluídos, segundo precisa o artigo 276
da propia Lei, os artigos 212, apartados 2 a 7, e 213 “prazos de execución”,
220 “suspensión de contratos” e 222 “prestacións de dar”) e as súas disposicións
de desenvolvemento, aplicándose de forma supletoria as restantes normas de
Dereito Administrativo e, na súa falta, as normas de Dereito Privado (artigo 19.2
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da LCSP). Resultarán vinculantes as disposicións especiais achega do servizo de
que se trate, en tanto que non se opoñan á LCSP (de novo, artigo 276 de LCSP).
No que incumbe á xurisdición habilitada para dirimir as controversias suscitadas
en torno ao Contrato, serán competentes en todo caso os órganos do contenciosoadministrativo (artigo 21 da LCSP).
E, en fin, dado que o Contrato asinouse o 11 de xuño de 2002, sobre a base da
concesión aprobada por Acordo do Pleno Municipal de Bergondo o día 12 de
abril do mesmo ano, como conclusión do expediente iniciado (así mesmo, por
medio de acordo do Pleno) en data de 15 de febreiro de 2001, hai que recordar
que a xa antes mencionada Disposición Transitoria Primeira da LCSP conleva a
remisión do noso caso ao previsto versións anteriores da Lei; o cal, con todo, non
implica distorsión relevante algunha no que ao fondo deste informe incumbe,
razón pola que nel se respecta a numeración do articulado a día de hoxe en
vigor.
5.1.2.

Preparación e Adxudicación

O artigo 132 da LCSP esixe que antes de proceder á contratación dun servizo
público atópese fixado o seu réxime xurídico, declarándose que a actividade
queda asumida pola Administración como propia, atribuíndo as competencias
administrativas, determinando o alcance das prestacións a favor dos administrados
e regulando os aspectos de carácter xurídico, económico e administrativo relativos
á prestación do servizo.
Mentres, o artigo 133 regula o contido específico dos pregos nos expedientes para
contratar a xestión dos servizos públicos (inclusivos das condicións de prestación
dos servizos, das tarifas que eventualmente deban abonar os usuarios, dos
procedementos para o seu revisión e do canon ou participación que o contratista
deba satisfacer á Administración). Separadamente, si o contrato comprendese
a execución complementaria dalgunha obra, sería preciso que previamente
elaborásese anteproxecto de explotación e de obras, resultando de aplicación
as normas establecidas pola propia LCSP para o contrato de concesión de obra
pública.
Polo demais, a adxudicación dos contratos de xestión de servizos públicos
efectuarase como regra xeral mediante concurso, ou a nova terminoloxía propia
da LCSP, «mediante a valoración de máis dun criterio de selección (artigo
150.3.e)».
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Dado o tempo xa transcorrido, é relativa a importancia actual de moitos dos
aspectos preparatorios e de adxudicación do Contrato analizado no presente
informe, pois devandito Contrato asinouse o 11 de xuño de 2002, sobre a base
da concesión aprobada por Acordo do Pleno Municipal de Bergondo o día 12
de abril do mesmo ano, como conclusión do expediente iniciado (así mesmo,
por medio de acordo do Pleno) en data de 15 de febreiro de 2001. A feixes, as
modificacións incorporadas ao Contrato en 2012 e en 2014 non gardan relación
cos trámites de preparación e adxudicación que se abordan neste epígrafe.
Con todo, hai que deixar constancia de que a preparación e a adxudicación
do Contrato quedaron materializadas en actos administrativos nos que a súa
nulidade sempre podería ser declarada se concorresen as condicións para ese
efecto precisas (artigo 47.1 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas); aínda que iso non consta na documentación
consultada para elaborar este informe.
Ademais, o artigo 110 da Lei 7/1985 establece que, fóra do ámbito da
xestión tributaria, as Entidades Locais non poderán anular os seus propios actos
declarativos de dereitos dos que a súa revisión requirirá, xa que logo, a previa
declaración de lesividade para o interese público e a súa impugnación en vía
contencioso-administrativa, con arranxo á Lei de dita Xurisdición.
En definitiva, debe descartarse a revisión por nulidade dos actos administrativos
de preparación e adxudicación do Contrato como canle que poida servir ao
Concello de Bergondo determinar, por derivación, a nulidade do propio Contrato.
Aínda no improbable caso de que ditos actos puidesen figurar afectados por
algún dos taxados motivos de ineficacia absoluta previstos na Lei. Deste xeito,
chegado o suposto de que ao interese público conviñese a finalización do
Contrato, a regulación do procedemento de rescate –máis adiante abordada
neste informe– resultaría moito máis operativa que a alternativa exposta (a cal,
hai que insistir, nin sequera presenta indicios de poder ser empregada neste caso
á vista dos datos dispoñibles).
Así pois, os actos de preparación e adxudicación do Contrato do que aquí se
trata (en particular, o Prego reitor do expediente de licitación) presentan a día de
hoxe interese tan só na medida en que existan remisións ó seu contido no propio
Contrato –como, en efecto ocorre a tenor das Cláusulas Primeira a Décima de
este último, as cales analízanse no presente informe–.
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5.1.3.

Execución

O artigo 279 da LCSP recolle a obrigación que ten o contratista de organizar
e prestar o servizo conforme ao contrato. Así, o artigo 280 detalla as seguintes
obrigacións do contratista, en concordancia coa natureza dos contratos como o
que aquí interesa, os cales procuran a prestación dun servizo público e han de
garantir a súa efectividade:
a) Prestar o servizo coa continuidade convinte e garantir aos particulares
o dereito a empregalo nas condicións estipuladas e mediante o abono,
no seu caso, da contraprestación económica comprendida nas tarifas
aprobadas.
b) Coidar da boa orde do servizo, podendo ditar as oportunas instrucións,
sen prexuízo dos poderes de policía que corresponden en todo caso á
Administración para asegurar a boa marcha do servizo.
c) Indemnizar os danos que se causen a terceiros como consecuencia das
operacións que requira o desenvolvemento do servizo, excepto cando o
dano sexa producido por causas imputables á Administración.
d) Respectar o principio de non discriminación por razón de nacionalidade,
respecto das empresas de Estados membros da Comunidade Europea
ou signatarios do Acordo sobre Contratación Pública da Organización
Mundial do Comercio, nos contratos de fornezo consecuencia do de
xestión de servizos públicos.
Trasladando as consideracións normativas que anteceden ao ámbito do Contrato
a que se refire este informe, debe ser destacado o contido da Cláusula Oitava
que impón obrigacións específicas ao contratista en materia de ocupación de
instalacións entregadas polo Concello para a execución das prestacións convinte,
medios materiais a aportar pola empresa adxudicataria (sistemas informáticos e
de xestión e instrumentos técnicos de mantemento e análise), funcionamento das
oficinas do servizo, persoal adscrito ao mesmo, modelo de contrato de fornezo
a formalizar cos abonados, remisión ao Concello de Cadros de Prezos e de
ficheiros de abonados e colaboración na xestión económica relativa ás tarifas
aplicables.
En canto aos aspectos materiais da concesión, hai que salientar ademais do
sinalado sobre os medios de dispoñibilidade esixida á empresa adxudicataria
e achega do funcionamento das oficinas do servizo, o Punto 5.9 da Oferta

Económica no seu día presentada polo hoxe concesionario obriga ao mesmo a
contar tamén cos equipamentos precisos para acometer de xeito efectivo:
•

Mantemento de fosas sépticas e pozos negros.

•

Telecontrol informatizado do depósito e das redes de distribución.

•

Revisións do alcantarillado, mediante unidade móbil de inspección por
C.C.T.V.

•

Cartografía dixitalizada das redes de abastecemento e saneamento.

Polo demais, a Cláusula Novena do Contrato sinala expresamente que a
titularidade das instalacións, infraestruturas, bens e elementos afectos - ou que
nun futuro aféctense a eles - terán en todo caso a cualificación de bens de
dominio público. Mentres a Cláusula Décima remite ao (xa antes citado) artigo
114.2.b do Regulamento de Servizos das Corporacións Locais,: «mero exercicio
do servizo público, cando non requira obras ou instalacións permanentes ou
estiveren xa establecidas».
Respecto dos servizos comprometidos, catalóganse os seguintes:
- Fornezo de auga potable (doméstico e industrial).
- Realización de acometidas de abastecemento e saneamento.
- Saneamento e depuración de augas residuais.
- Aspectos de xestión económica e administrativa vinculados aos
anteriores.
A maiores, prevese achega dineraria de:
- 1.803.800 euros (IVE incluído), que houbo de ser satisfeita durante os
tres primeiros anos do contrato, como colaboración do concesionario
no financiamento de infraestruturas de abastecemento e saneamento
hidráulicos.
- Canon devengado polo adxudicatario a favor do Concello, do 5%
sobre a facturación alcanzada polo primeiro como consecuencia da
prestación do servizo.
Doutra parte, en seguimento do disposto no artigo 281 da LCSP, establece no
Contrato que, como contraprestación das obrigacións devanditas, o concesionario
percibe as cantidades económicas fixadas no contrato (Cláusula Quinta, Letras
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A a E, en relación coa Oferta Económica aceptada ,-Punto 5.9-); importes entre
os que se inclúe a retribución fixada en función da utilización do servizo, que se
percibirá directamente dos usuarios coa colaboración da Administración e que é
revisable de acordo coas estipulacións da Cláusula Quinta, Letra F, e da Cláusula
Sexta.
Precisamente, a primeira vicisitude de carácter xurídico acaecida durante
a execución do Contrato tivo lugar como consecuencia do previsto en ditas
Cláusula Quinta, Letra F, e Cláusula Sexta (en relación co artigo 282 da LCSP).
Como se expuxo no epígrafe 1 deste informe - ao que cabo remitirse para maior
grado de detalle - , mediante Acordo do Pleno do Concello de Bergondo de
data 26 de xullo de 2012, foi aprobada modificación do Contrato, en orde
a restaurar o seu equilibrio económico, con correlativos reaxustes da garantía
definitiva aportada polo concesionario e das taxas por fornezo de auga potable,
acometida ás redes xeral de abastecemento e saneamento e a prestación dos
servizos correspondentes.
A segunda das incidencias xurídicas durante o período de vixencia do Contrato
acaeceu en 2014 coa firma, o 8 de novembro, de Adenda ao mesmo, por
reorganización societaria de Aquagest, S.A, comunicada o 24 de outubro e
aceptada por Acordo do Pleno Municipal de Bergondo o día 30 inmediatamente
posterior. Consumouse de tal modo a asunción da actividade do concesionario
por Viaqua, S.A.Ou., con subrogación da mesma na titularidade de todos
os dereitos e obrigacións do Contrato que correspondían a Aquagest, S.A.
Aceptou o cambio a entidade bancaria avalista do adxudicatario e as distintas
sociedades beneficiarias do proceso de escisión causante da operación aquí
descrita emitiron compromiso de responder solidariamente xunto coas demais, en
materia de solvencia, respecto da execución dos contratos en cuxa titularidade
cada cal quedou subrogada.
Tal novación subxectiva do Contrato atopa fundamento xurídico no artigo 85
da LCSP, segundo o cal: nos supostos de escisión, a entidade á que se atribúa o
contrato quedará subrogada nos dereitos e obrigacións dimanantes do mesmo,
sempre que teña a solvencia esixida ao acordarse a adxudicación ou que as
diversas sociedades beneficiarias e, en caso de subsistir, a sociedade da que
proveñan o patrimonio, empresas ou ramas segregadas, responsabilícense
solidariamente con aquela da execución do contrato (se non puidese producirse a
subrogación por non reunir a entidade á que se atribúa o contrato as condicións
de solvencia necesarias resolveríase o contrato, considerándose para todos os
efectos como un suposto de resolución por culpa do adxudicatario, ver epígrafe
5 deste informe).
Como se observa, a LCSP non esixe para as operacións de sucesión na persoa
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do contratista a comunicación previa nin, moito menos, a autorización. Con todo,
a necesidade de acreditar ante a Administración que a sucesión cumprimenta os
requisitos establecidos - en particular, para o supostos de escisión, achega ou
transmisión de empresas ou ramas de actividade -, xerou a práctica da comunicación
destas operacións, xa sexa con carácter previo ou posterior ao seu formalización.
Esa tendencia de feito foi incorporada ao Anteproxecto de nova LCSP (sometido a
información pública no BOE núm. 98, de 24 de abril de 2015), cuxo artigo 98.1
esixe a comunicación sen establecer que teña que ser necesariamente previa.
Así pois, cabe concluír que se atopa un adecuado engarce no ordenamento
xurídico a sucesión do concesionario do Contrato, aprobada por Acordo do
Pleno Municipal de Bergondo de 3 de outubro de 2014.
Por último en canto á execución do Contrato, importa destacar que o PCEA
establece un réxime detallado, constitutivo da principal referencia interpretativa
ao respecto da proxección práctica do acordado entre as partes. É por iso que
se sintetiza, a continuación, o contido das Cláusulas do Prego que presentan
un grao de relevancia superior aos efectos que aquí interesan; con especial
detenimiento nas estipulacións non abordadas en outros epígrafes do informe:
-

Bens vinculados á execución do Contrato

Aportados polo Concello (edificacións, instalacións e estruturas básicas necesarias
para a prestación do servizo – Cláusulas 8ª.1 e 2 do PCEA-):


Trátase de bens de dominio público e, polo tanto, inalienables (non
transmisibles a terceiros). Así pois, reverten na Administración unha vez
finalizado o Contrato. Cláusulas 10ª.1 e 2 do PCEA.



Suposto específico: elementos funxibles e outros medios materiais
relacionados que foran incluídos no Informe de Valoración – que debeu
de ser emitido dentro dos tres meses seguintes á adxudicación -, a fin de
regular o seu posible adquisición polo concesionario. Cláusula 8ª.1 do
PCEA.

Aportados pola concesionaria (exemplos: oficinas de servizo – Cláusula 14ª do
PCEA - ; materiais para reparación de instalacións – Cláusula 17ª - ; contadores
– Cláusula 24ª -):


Bens, en todo caos, de titularidade do contratista; non obstante (Cláusula
10ª.3):
-

Adquisición polo Concello de aqueles a tal efecto sinalados na
Oferta Económica presentada polo adxudicatario.

“ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A XESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA DOS SERVIZOS
DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DO CONCELLO DE BERGONDO”
-

Recursos humanos


-

Cláusula 15ª do PCEA: efectuada a subrogación do concesionario na
titularidade da condición de empresario empregador do persoal que
viñese obrando por conta das entidades prestadoras do servizo no
momento de inicio da contrata e debidamente comunicado o cadro de
traballadores inicial ao Concello; a incorporación de novos efectivos
correrá ao exclusivo cargo do adxudicatario, sen prexuízo

Servizos contratados


Atención aos usuarios nas oficinas do servizo. Cláusulas 14ª do PCEA.



Explotación do abastecemento e do saneamento de augas no Concello
de Bergondo. Cláusulas 16ª, 18ª, 19ª e 20ª.



Mantemento, conservación, mellora, reparación e uso das instalacións,
acometidas e contadores. Cláusulas 17ª, 23ª, 24ª e 34ª.



Xestións económico-administrativas. Cláusulas 21ª, 22ª e 26ª a 29ª.



Outros aspectos vinculados á prestación dos servizos contratados:
-

Réxime tributario. Cláusula 30ª.

-

Prestación dos servizos a órganos ou entidades dependentes do
Concello. Cláusula 32ª.

-

Protección ao servizo proporcionada polo Concello. Cláusula 33ª.

Réxime económico – administrativo


-

Posibilidade de comprar polo Concello por valor neto contable.

Cláusulas 35ª a 43ª do PCEA, integramente asumidas polo Contrato e,
polo tanto, analizadas a propósito do estudo específico do mesmo.

Control da execución polo Concello


Cláusulas 6ª e 44ª a 59ª do PCEA, de interese para as materias de
modificación e extinción do Contrato estudiadas nos epígrafes respectivos
deste informe.



En especial: Cláusula 51ª.2; relativa as facultades do Concello para
fiscalizar os servizos, mediante a realización de inspeccións a obras,
instalacións ou locais, a solicitude de documentación ou a expedición
de ordes e instrucións ao concesionario para asegurar a adecuada
prestación.
5.1.4.

Modificación

Sen prexuízo de supostos especificamente previstos na LCSP, así - entre algúns
outros - os antevistos á mantenta do noso caso: sucesión na persoa do contratista
(artigo 85, en relación co Acordo do Pleno do Concello de Bergondo de data
30 de outubro de 2014) e revisión de prezos (artigo 288, en relación co Acordo
do Pleno do Concello de Bergondo de data 26 de xullo de 2012); o artigo 105
indica que os contratos do sector público só poderán modificarse cando así se
previu nos pregos ou no anuncio de licitación, ou ben, nos casos e cos límites
establecidos no artigo 107 (en calquera outros supostos, debería procederse
á resolución do contrato en vigor e á celebración doutro baixo as condicións
pertinentes).
O propio artigo 105 pecha toda posibilidade á modificación do contrato co
fin de engadir prestacións complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar
o obxecto do contrato en orde a que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na documentación preparatoria do mesmo ou incorporar unha
prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. En tales
supostos, deberá procederse a unha nova contratación - na que podería aplicarse
o réxime establecido para a adxudicación de contratos complementarios si
concorresen as circunstancias previstas nos artigos 171.b) e 174.b) -.
Pois ben, o artigo 106 refírese a modificacións previstas na documentación que
rexe a licitación (pregos ou no anuncio da mesma), sempre que se advertiu
expresamente desta posibilidade e detalláronse de forma clara, precisa e
inequívoca as condicións en que poderá facerse uso da mesma, así como o
alcance e límites das modificacións que poden acordarse con expresa indicación
da porcentaxe do prezo do contrato ao que como máximo poidan afectar, e o
procedemento que haxa de seguirse para iso. Neste senso, debe de ser aludida
a Cláusula 51ª.1 do PCEA, de acordo coa cal o Concello de Bergondo figura
facultado para acometer modificacións no Contrato cando así o aconselle o
interese público en orde á prestación dos servizos; podendo determinarse – entre
outras alteracións -:
o

Cambios na calidade, características ou condicións da prestación.

o

Variación das tarifas ou da forma de retribución do concesionario.
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Todo parece apuntar a que, dada a ausencia de maior grao de detalle en dita
estipulación do PCEA, non cabe entender cumpridos os anteditos requisitos
impostos polo artigo 106 da LCSP para as modificacións contractuais derivadas
de documentos reitores da licitación. Iso, tendo en conta que - aínda que si se
advirte de forma expresa da posibilidade de alteración cando así o aconselle
o interese público en orde á prestación dos servizos - non se especifican «de
forma clara, precisa e inequívoca as condicións nas que podería facerse uso da
potestade transformadora, así como o alcance e límites das modificacións que no
seu caso acordadas, con expresa indicación da porcentaxe do prezo do contrato
ao que como máximo poidan afectar, e o procedemento que teña que seguirse
para elo». Así pois, procede entender conectada a Cláusula 51ª.1 do PCEA, non
co artigo 106 da LCSP, senón co artigo 107 máis adiante estudado (modificacións
non previstas nos pregos ou na documentación que rexe a licitación).

vii. Non facilitación ou obstrucción á Administración das tarefas de inspección
e control dos servizos.
viii. Demora no cumprimento de obrigacións derivadas de prazo, cando este
figurase establecido, ou ben, si fose sinalado pola Administración municipal.
ix. Interrupción inxustificada ou sen previo aviso do servizo, aínda de carácter
individual, salvo extrema urxencia da medida.
x. Incumprimiento de obrigacións en materia de análise e control sanitario
das augas.
xi. Percepción de tarifas, taxas ou dereitos sen cumprimento das normas
aplicables.

Non en tanto, esa mesma Cláusula 51ª do PCEA (aínda que neste caso por
medio dos seus apartados 2 a 5) configura unha causa “sui generis” de
modificación do réxime contractual derivada de documento reitor da licitación
que resulta especialmente relevante; pois permite á Administración contratante
pasar a encargarse ela do funcionamento dos servizos e da recepción dos
dereitos establecidos en favor do contratista, de forma temporal e sen que cese
a explotación por conta do devandito concesionario. Trátase a suspensión da
concesión coñecida como “secuestro”. A ela refírese a Cláusula 47ª do PCEA nos
termos a continuación sistematizados.

-

Desobediencia ás ordes de modificación (a este respecto véxase a análise do
artigo 107 da LCSP que neste mesmo informe contén).

-

A Administración poderá suspender temporalmente ao concesionario no exercicio
da concesión mediante secuestro da mesma co fin de asegurar os servizos de
forma transitoria e nos seguintes casos:

Razóns de interese público sobrevenidas con posterioridade á adxudicación
e que carezan de natureza permanente (así mesmo, vid. estudo do artigo
107 da LCSP).

-

Desobediencia sistemática ás ordes e disposicións administrativas sobre
conservación de obras e instalacións.

-

Mala fe na execución de disposicións emanadas da Administración.

-

Infracción de carácter grave ou moi grave (polo tanto, especificamente
apreciada conforme ao concreto procedemento sancionador que se regula
no artigo 46 do PCEA) que poña en perigo a correcta prestación dos servizos
públicos; tipificadas como tales transgresións (artigo 45, apartados 3 e 4,
do PCEA):
i. Infracción grave de normativa laboral, tributaria ou administrativa.
ii. Deficiencia grave en oficinas, servizos ou dependencias da concesión.
iii. Desobediencia ás ordes da autoridade municipal.
iv. Incumprimento de acordos ou decisións municipais sobre variacións de
detalle dos servizos ou modificación dos mesmos (a este respecto véxase a
análise do artigo 107 da LCSP que neste mesmo informe contén).
v.
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para
os
usuarios,
os
servizos
ou
a
Administración.
vin. Atraso inxustificado na prestación de servizos ou traballos debidos a
usuarios ou abonados.

Condutas

neglixentes

das

que

se

deriven

danos

xii. Outras irregularidades inadmisibles na prestación dos servizos.
xiii. Reiteración de faltas graves.

A resolución declarativa do secuestro notificarase ao concesionario outorgándolle
prazo adecuado para acometer a corrección da deficiencia observada.
Transcorrido devandito período sen producirse o cumprimento total do exhorto,
a Administración procederá a executar o secuestro. En virtude do mesmo, a
Administración encargarase de dirixir directamente o funcionamento dos
servizos e da recepción dos dereitos correspondentes, empregando para iso os
mesmos medios materiais e persoais do concesionario, sen alterar a prestación,
salvo para reverter a deficiencia que motive a media e pola substitución da
directiva da empresa adxudicataria por un interventor designado polo Concello.
Durante o secuestro, a explotación continuará efectuándose por conta e
risco do concesionario; incluíndo a entrega ao mesmo do saldo activo que,
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unha vez descontados os gastos de prestación (entre eles, os haberes do
interventor), póidase derivar do período de vixencia da suspensión temporal, o
cal procurarase que non exceda de dous anos, nin da terceira parte do tempo
que restase para o fin da concesión - salvo situación de extrema gravidade -.
En canto ao contido do xa antes mencionado artigo 107 da LCSP (modificacións
non previstas nos pregos ou na documentación que rexe a licitación); determina o
apartado 1 do precepto que ditas modificacións non previstas nos pregos ou no
anuncio de licitación só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:
a) Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades
que pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións
padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións técnicas.
b) Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por
causas obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes
en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, medioambiental
ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do
contrato e que non fosen previsibles con anterioridade aplicando toda
a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica profesional na
elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.
c) Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da
prestación nos termosinicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a
melloren notoriamente, sempre que o seu dispoñibilidade no mercado,
de acordo co estado da técnica, produciuse con posterioridade á
adxudicación do contrato.
e) Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas,
medioambientais, urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade
aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.
Indica o apartado 2 que a modificación do contrato acordada conforme
ao previsto neste artigo non poderá alterar as condicións esenciais da
licitación e adxudicación e deberá limitarse a introducir as variacións
estritamente indispensables para responder á causa obxectiva que a
faga necesaria.
O devandito apartado 2 Indica que a modificación do contrato acordada

conforme ao previsto neste artigo non poderá alterar as condicións esenciais da
licitación e adxudicación e deberá limitarse a introducir as variacións estritamente
indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria. Resulta
ser o apartado 3 a sede na que se atopa definido o concepto de “alteración
das condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato” como aquel
evento que acaece:
a) Cando a modificación varíe substancialmente a función e características
esenciais da prestación inicialmente contratada.
b) Cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada
e o prezo, tal e como esa relación quedou definida polas condicións da
adxudicación.
c) Cando para a realización da prestación modificada fose necesaria
unha habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial
ou unhas condicións de solvencia substancialmente distintas.
d) Cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis
ou en menos, o 10 % do prezo de adxudicación do contrato; no caso
de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar este
límite.
e) En calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser
coñecida previamente a modificación, concorresen ao procedemento de
adxudicación outros interesados, ou que os licitadores que tomaron parte
no mesmo presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.
Segundo o artigo 108, antes de proceder á modificación do contrato con arranxo
ao disposto no artigo 107, deberá darse audiencia ao redactor do proxecto
ou das especificacións técnicas, se estes preparáronse por un terceiro alleo ao
órgano de contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo
non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.
Enténdese o anterior, sen prexuízo do establecido nos artigos 210 e 211 para
o caso de modificacións que afecten a contratos administrativos, caso do aquí
tratado, tal e como houbo ocasión de confirmar ao longo do epígrafe 1 do
informe.
O artigo 210 estipula que o órgano de contratación ostenta a prerrogativa
de interpretar os contratos administrativos, resolver as dúbidas que ofreza o
seu cumprimento, modificalos por razóns de interese público, acordar a súa
resolución e determinar os efectos desta. Engadíndose (artigo 211.1) que
nos procedementos que se instrúan para a adopción de acordos relativos á
interpretación, modificación e resolución do contrato deberá darse audiencia ao
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contratista e (artigo 211.3) que será preceptivo o informe do Consello de Estado
ou órgano consultivo equivalente da Comunidade Autónoma respectiva nos casos
de modificacións do contrato, cando a súa contía, illada ou conxuntamente, sexa
superior a un 10 % do prezo primitivo do contrato, cando este sexa igual ou
superior a 6.000.000 de euros.
E, en fin, coordina todas as disposicións citadas neste epígrafe o artigo 219,
ao determinar que os contratos administrativos só poderán ser modificados por
razóns de interese público nos casos e na forma previstos polos artigos 105 e
seguintes, e de acordo co procedemento regulado no artigo 211. Nestes casos,
as modificacións acordadas polo órgano de contratación serán obrigatorias
para os contratistas e deberán formalizarse conforme ao disposto no artigo 156.
(no que se definen regras xerais e excepcións relativas ao soporte documental
dos contratos que celebren as Administracións Públicas).
5.1.5.

Extinción

A normativa sobre extinción dos contratos da Administración (á que se somete a
Cláusula Décima do noso Contrato) adopta un esquema consistente en establecer
disposicións comúns para a xeneralidade de devanditas figuras, particularizadas
a continuación respecto de cada unha das diversas modalidades.
Así, o contrato administrativo de xestión de servizos públicos - do mesmo xeito que
os restantes da súa especie - extínguese, ordinariamente, por cumprimento unha
vez transcorre o prazo de duración fixado no propio contrato, con cumprimento
satisfactorio das prestacións a que estaba obrigado o contratista (artigo 222 da
LCSP).
Cabe destacar que para o contrato administrativo de xestión de servizos públicos
adoita fixarse unha longa duración, xustificada na necesidade de que o contratista
amortice os grandes investimentos ás que normalmente ten que facer fronte de
inicio. Agora ben, tal duración está limitada pola propia LCSP. Para empezar,
exclúese o carácter perpetuo ou indefinido do contrato (posto que iso iría en
contradición coa titularidade pública do servizo que ostenta a Administración, tal
e como se analizou no epígrafe 1 deste informe). Polo tanto, a duración (inclusive
as prórrogas) ha de ser establecida xa no prego correspondente, pasando en
virtude do mesmo ao contrato, sen exceder dos prazos expresados polo artigo
278 da LSCP.
Respecto de fórmulas de contratación pública como a que aquí interesa (contratos
que comprendan a explotación dun servizo público sen execución de obras e
non relacionado coa prestación de servizos sanitarios), o período máximo de
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vixencia vin establecido pola letra b) en 25 anos, que é precisamente o que se
contempla na Cláusula Terceira do Contrato (duración: 20 anos desde xuño/
xullo de 2002, tácitamente prorrogables ata 25, salvo denuncia expresa dunha
das partes cunha antelación de, polo menos, 6 meses á data de vencemento).
Cando transcorra o prazo de duración previsto no contrato, o servizo reverte á
Administración titular e nese momento o contratista está obrigado a entregar as
instalacións (para o noso caso as indicadas na Cláusula Oitava do Contrato, Apartado
1) nun estado adecuado de conservación e funcionamento (artigo 283 da LCSP).
Pero o contrato administrativo de xestión de servizos públicos - do mesmo xeito
que os restantes da súa especie - é tamén susceptible de extinguirse de forma
anticipada por resolución (unha prerrogativa que ostenta a Administración para
poñer fin ao contrato, sen prexuízo da posibilidade do contratista de impugnar
tal decisión en vías administrativa e xudicial). A LCSP establece causas xerais de
resolución dos contratos administrativos no seu artigo 223:
a) A morte ou incapacidade sobrevenida do contratista individual ou
a extinción da personalidade xurídica da sociedade contratista, sen
prexuízo do previsto no artigo 85 (sucesión do contratista).
b) A declaración de concurso ou a declaración de insolvencia en calquera
outro procedemento.
c) O mutuo acordo entre a Administración e o contratista.
d) (Non aplicable ao contrato de xestión de servizos públicos, ex artigo
286 da LCSP).
e) (Non aplicable ao contrato de xestión de servizos públicos, ex artigo
286 da LCSP).
f) O incumprimento das restantes obrigacións contractuais esenciais,
cualificadas como tales nos pregos ou no contrato.
g) A imposibilidade de executar a prestación nos termos inicialmente
pactados ou a posibilidade certa de produción dunha lesión grave ao
interese público de continuarse executando a prestación neses termos,
cando non sexa posible modificar o contrato. Neste suposto, ex artigo
225.5, o contratista terá dereito a unha indemnización do 3 % do importe
da prestación deixada de realizar e poderá iniciarse o procedemento
para a adxudicación do novo contrato, aínda que a adxudicación deste
quedará condicionada á terminación do expediente de resolución e
aplicarase a tramitación de urxencia a ambos procedementos. Ata que
se formalice o novo contrato, o contratista quedará obrigado a adoptar,
a cambio de retribución, medidas necesarias por razóns de seguridade,
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ou indispensables para evitar un grave trastorno ao servizo público).
h) As establecidas expresamente no contrato.
i) As que se sinalen especificamente para cada categoría de contrato na
LCSP.
En canto a aspectos procedimentais respecto da resolución, previstos nos artigos
224 e 225 da LCSP, revisten especial interese os seguintes.
A resolución do contrato acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou a
instancia do contratista, no seu caso, seguindo o procedemento que nas normas
de desenvolvemento desta Lei establézase.
A declaración de insolvencia en calquera procedemento e, en caso de concurso,
a apertura da fase de liquidación, darán sempre lugar á resolución do contrato.
En caso de declaración de concurso e mentres non se produciu a apertura da
fase de liquidación, a Administración potestativamente continuará o contrato si o
contratista prestar as garantías suficientes a xuízo daquela para a súa execución.
Nos restantes casos, a resolución poderá instarse por aquela parte á que non
lle sexa imputable a circunstancia que de lugar á mesma, sen prexuízo do
establecido no apartado.
A resolución por mutuo acordo só poderá ter lugar cando non concorra outra
causa de resolución que sexa imputable ao contratista, e sempre que razóns
de interese público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do
contrato. En tales suposto de resolución por mutuo acordo, os dereitos das partes
acomodaranse ao válidamente estipulado por elas.
O incumprimento por parte da Administración das obrigacións do contrato
determinará para aquela, con carácter xeral, o pago dos danos e prexuízos que
por tal causa se irroguen ao contratista. Mentres, cando o contrato resólvase por
incumprimento culpable do contratista, este deberá indemnizar á Administración
os danos e prexuízos ocasionados. A indemnización farase efectiva, en primeiro
termo, sobre a garantía que, no seu caso, constituír, sen prexuízo da subsistencia
da responsabilidade do contratista no que se refire ao importe que exceda do da
garantía incautada.
En canto ao incumprimento culpable do concesionario respecto do Contrato que
aquí se analiza, o artigo 33.2 da xa citada a Lei 9/2010 ofrece, a efectos de
identificar faltas, un listado de supostos nos que se entenderá que a prestación
dos servizos de abastecemento e saneamento hidráulicos non figuran garantidos

correctamente. Así:
a) Cando os resultados analíticos do auga fornecida nos depósitos de
cabeceira incumpran reiteradamente os parámetros establecidos na
normativa, por causa imputable á entidade prestadora do servizo.
b) Cando se produzan cortes periódicos nos fornezos ou redución
ostensible da presión, por causa imputable á entidade prestadora do
servizo.
c) Cando os vertidos de augas residuais depuradas incumpran
reiteradamente os parámetros establecidos, por causa imputable á
entidade prestadora do servizo.
d) Cando se incumpran os parámetros de calidade de servizos que se
establezan regulamentariamente para os sistemas.
e) Cando non se realicen as tarefas de conservación e mantemento
adecuadas das infraestruturas e instalacións.
Como complemento en orde a identificar incumprimentos contractuais trascendentes
e culpables do adxudicatario, pode engadirse o xa previamente reproducido
listado de infraccións graves e moi graves do devandito concesionario; artigo
45, apartados 3 e 4, do PCEA.
i. Infracción grave de normativa laboral, tributaria ou administrativa.
ii. Deficiencia grave en oficinas, servizos ou dependencias da concesión.
iii. Desobediencia ás ordes da autoridade municipal.
iv. Incumprimento de acordos ou decisións municipais sobre variacións de detalle
dos servizos ou modificación dos mesmos (a este respecto véxase a análise do
artigo 107 da LCSP que este mesmo informe contén).
v. Conductas neglixentes das que se deriven danos para os usuarios, os servizos
ou a Administración.
vi. Atraso inxustificado na prestación de servizos ou traballos debidos a usuarios
ou abonados.
vii. Non facilitación ou obstrución á Administración das tarefas de inspección e
control dos servizos.
viii. Demora no cumprimento de obrigacións derivadas de prazo, cando este
figurase establecido, ou ben, si fose sinalado pola Administración municipal.
ix. Interrupción inxustificada ou sen previo aviso do servizo, aínda de carácter
individual, salvo extrema urxencia da medida.
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x. Incumprimento de obrigacións en materia de análise e control sanitario das
augas.
xi. Percepción de tarifas, taxas ou dereitos sen cumprimento das normas
aplicables.
xii. Outras irregularidades inadmisibles na prestación dos servizos.
xiii. Reiteración de faltas graves.
Indica a STS de 25 de maio de 2004 que para que poida considerarse xustificada
a invocación por un Concello de contrato non cumprido polo adxudicatario,
xustificándose así a resolución contractual, as faltas da contraparte han de ser
graves, referidas a obrigacións principais e imputables a título dolo, neglixencia ou
ausencia da mínima dilixencia presuposta no contrato á persoa do adxudicatario.
Respecto diso contén a STS de 21 de xuño de 2004 o seguinte razoamento:
«o incumprimento que xustifica a resolución ha de ser substancial, non basta
con calquera apartamento das obrigacións asumidas no contrato, senón que
ha de afectar á obrigación esencial dunha das partes no caso de obrigacións
bilaterais ou recíprocas. Isto é, ha de tratarse de incumprimento básico, grave,
da obrigación, no sentido de que non se realiza a conduta en que consiste a
prestación, quedando frustrado o fin obxectivo do contrato. Ou, dito noutros
termos, neste ámbito da resolución contractual ha de observarse o principio
de proporcionalidade que esixe para resolver o que o incumprimento afecte
á esencia do pactado, non bastando aducir a non realización de prestacións
accesorias ou complementarias, que non impidan, pola súa escasa entidade,
alcanzar o fin do contrato».
Mentres, a STS de 19 de maio de 2004 a necesidade de seguir o procedemento
legal establecido para declarar extinguida dita concesión.
Segundo o artigo 286 da LCSP, así mesmo hase de ter en conta que son causas
específicas de resolución do contrato de xestión de servizos públicos, ademais
das sinaladas no antes analizado artigo 223, as seguintes:
a) Demora superior a seis meses por parte da Administración na entrega
ao contratista da contraprestación ou dos medios auxiliares a que se
obrigou segundo o contrato. (O contratista terá dereito ao abono do
interese de demora, ex artigo 288.3 da LCSP).
b) O rescate do servizo pola Administración. (A Administración
indemnizará ao contratista dos danos e prexuízos que se lle irroguen,
incluídos os beneficios futuros que deixe de percibir, atendendo aos
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resultados da explotación no último quinquenio e á perda do valor das
obras e instalacións que non haxan de reverter a aquela, tendo en conta
do seu grado de amortización, ex artigo 288.4 da LCSP).
c) A supresión do servizo por razóns de interese público. (A Administración
indemnizará ao contratista dos danos e prexuízos que se lle irroguen,
incluídos os beneficios futuros que deixe de percibir, atendendo aos
resultados da explotación no último quinquenio e á perda do valor das
obras e instalacións que non haxan de reverter a aquela, tendo en conta
do seu grado de amortización, ex artigo 288.4 da LCSP).
d) A imposibilidade da explotación do servizo como consecuencia de
acordos adoptados pola Administración con posterioridade ao contrato.
(A Administración indemnizará ao contratista dos danos e prexuízos
que se lle irroguen, incluídos os beneficios futuros que deixe de percibir,
atendendo aos resultados da explotación no último quinquenio e á perda
do valor das obras e instalacións que non haxan de reverter a aquela,
tendo en conta do seu grado de amortización, ex artigo 288.4 da LCSP).
E, en fin, sinala o artigo 288 da LCSP, apartados 1 e 2, que -nos supostos de
resolución do contrato de xestión de servizos públicos- a Administración abonará,
en todo caso, ao contratista o prezo das obras e instalacións que, poidan ser
executadas por este e deban de pasar a propiedade daquela, tendo en conta o
seu estado e o tempo que restar para a reversión. E que, con independencia do
disposto no (antevisto) artigo 225, o incumprimento por parte da Administración
ou do contratista das obrigacións do contrato producirá os efectos que segundo
as disposicións específicas do servizo poidan afectar a estes contratos.
A Cláusula 49ª do PCEA reitera o réxime establecido pola normativa aplicable para
a extinción do Contrato, aínda que se detén en configurar unha causa específica
dentro dos supostos de resolución unilateral a iniciativa da Administración por
incumprimento grave e culpable do concesionario. Trátase da caducidade a que
vén quedar desenvolvida en virtude da Cláusula 50ª do PCEA, a cal permite ao
Concello dar por extinguida a concesión, adquirindo as instalacións vinculadas á
mesma - que non lle pertencesen xa, enténdese - e sen indemnización a cargo do
Concello (si indemnización a expensas do adxudicatario se corresponde), cando
concorra algunha das seguintes circunstancias:
a) Abandono das instalacións durante a concesión (equiparándose a iso a
suspensión de traballos sen causa xustificada por período superior a 24
horas)
b) Cesión, transferencia, novación da concesión - excepto válida sucesión
da persoa do contratista nos termos xa analizados neste informe - ou da
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titularidade de calquera de bens afectos a aquela, así como gravalos ou
hipotecalos sen o consentimento da Corporación.
c)

Dedicación de servizos a usos distintos dos sinalados na concesión.

d) Neglixencia na conservación de obras ou instalacións ou na prestación
de servizos, de forma que se irroguen prexuízos moi graves.
Ademais, de acordo cos artigos 136 e 137 do Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais, ao que o propio PCEA neste punto remite, procederá a
declaración de caducidade así mesmo:
a) Cando, levantado o secuestro (véxase apartado anterior deste informe),
o concesionario volvese a incorrer nas infraccións que o determinaron
ou noutras similares; e
b) Cando o concesionario incorrese en infracción gravísima das súas
obrigacións esenciais.
A declaración de caducidade no caso previsto no apartado b) anterior, requirirá
previa advertencia ao concesionario, con expresión das deficiencias que puidesen
motivala. En tal suposto, a caducidade poderá declararse cando, transcorrido un prazo
prudencial non se corrixiron as deficiencias advertidas imputables ao concesionario.
En todo caso, a declaración de caducidade acordarase pola Corporación e
determinará o cese da xestión do concesionario, a incautación dos elementos
da empresa afectos ao servizo, para asegurar a prestación do mesmo
e a convocatoria de licitación para adxudicar novamente a concesión.
A devandito efecto, no prazo dun mes desde que a caducidade houber sido
executada, a Corporación incoará expediente de xustiprezo da concesión, sen
modificar ningunha das cláusulas da mesma e con intervención do titular caducado,
que se decidirá en defecto de acordo polo Xurado Provincial de expropiación e
conforme ao procedemento da Lei de expropiación forzosa. Acordada a taxación
ou aprobada polo Xurado Provincial de expropiación, a Corporación convocará,
no prazo dun mes, licitación sobre a devandita base, para adxudicar novamente
a concesión con arranxo ao mesmo Prego de condicións que viñera rexendo
anteriormente; e o produto da licitación entregarase ao concesionario. Cando a
primeira licitación quedara deserta, convocarase a segunda con baixa do 25% do
prezo de taxación; e si tamén quedara deserta, os bens e instalacións da concesión
pasarán definitivamente á Corporación sen pago de indemnización algunha. Si a
Corporación non desexase continuar a xestión do servizo por concesión, abonará
ao titular caducado a indemnización que lle correspondería en caso de rescate.
Outros aditamentos efectuados polo PCEA ao réxime de extinción do contrato

xorden do previsto na Cláusula 55ª (procedemento a seguir ata para culminar
o cese da concesión, incluíndo visita dun interventor-técnico designado polo
Concello, seis meses antes da data establecida para a expiración do Contrato ou
da súa prórroga, a fin de organizar a reversión, podendo recorrerse ao secuestro
en caso de desobediencia sistemática) e Cláusula 56ª (prazo de garantía dun
ano, a contar desde o fin do Contrato por calquera causa, con mantemento das
responsabilidades do contratista - tanto financeiras como, ata, de prestación de
servizos - na medida en que sexa necesaria).
5.1.6.

Estudo específico do rescate

Tal e como xa se expuxo, o artigo 286.b da LCSP configura o rescate como unha
das causas de resolución do contrato de xestión dos servizos públicos á que
poderá acudir a Administración cando concorran razóns de interese público e
para xestionalo directamente (así mesmo: artigo 287.2)
Os efectos son os antes analizados ao tratar achega do artigo 288.4: a
Administración indemnizará ao contratista dos danos e prexuízos que se lle
irroguen, incluídos os beneficios futuros que deixe de percibir, atendendo aos
resultados da explotación no último quinquenio e á perda do valor das obras e
instalacións que non haxan de reverter a aquela, tendo en conta do seu grado
de amortización
Así as cousas, o rescate carece de propósito sancionador, pois non penaliza
ningún incumprimento do contratista ou concesionario e o seu fundamento último
áchase na protección do interese público que preside a actuación administrativa
determinante do outorgamento da concesión ou o contrato (de modo que só ese
interese público debidamente xustificado pode lexitimar o rescate).
Estase, pois, ante unha potestade discrecional, xa que a LCSP non deixa taxados
os supostos nos que debe entenderse concorrente o interese público necesario
para xustificar o rescate. Neste sentido, cabo invocar o principio de interdicción
da arbitrariedade dos poderes públicos (artigo 9.3 da Constitución) sobre o
que é clásica seguinte a cita do Tribunal Constitucional: «discrecionalidade non
é arbitrariedade, son, máis ben, conceptos antagónicos que nunca é permitido
confundir, pois o discrecional áchase ou debe acharse cuberto por motivacións
suficientes, discutibles ou non, pero susceptibles de considerarse todo caso e non
meramente dunha calidade que o faga inatacable; mentres que o o arbitrario, ou
non ten motivación respectable (senón, pura e simplemente, a coñecida sit prol
ratione voluntas) ou a que ofrece o é tal que escudriñando a súa entrada, denota,
a pouco esforzo de contrastación, o seu carácter realmente indefinible e a súa
inautenticidade».
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A potestade discrecional implica unha facultade de opción entre dúas ou máis
solucións igualmente válidas segundo o Dereito. Pero como a discrecionalidade
non equivale nunca a arbitrariedade (artigo 9.3 da Constitución), puntualízase
que o exercicio da potestade discrecional esixe que o acto en que se concreta o
exercicio desa potestade sexa razoado (STS de 20 de setembro de 1994).
Así pois, o acto no que se concreta o exercicio desa potestade discrecional
ten que estar razoado (necesidade de motivación) e, ademais, respectar os
elementos regulados -por poucos que sexan- que toda atribución de poderes á
Administración sempre conleva.
A STS de 5 de abril de 1999, que se remite a unha anterior de 25 de setembro
de 1987, afirma que «a potestade de rescate do servizo por razón de interese
público, antes de que transcorra o prazo de duración prefixado no contrato, é
unha posibilidade que legalmente ten atribuída a Administración na normativa
de contratos que, no fondo, consiste nunha potestade de revogación, por razóns
de conveniencia para o interese público que han de ser debidamente xustificadas
no expediente. Se faculta á Administración para deixar sen efecto a concesión
antes da súa vencemento, si xustificáseno as circunstancias sobrevidas de
interese público, mediante resarcimento dos danos que se causen, a modo dunha
especie de potestade expropiatoria que deriva en reversión anticipada e cuxo
motivo atópase na conveniencia para o interese xeral de que o servizo sexa
xestionado en diante pola propia Administración ou a través dun ente público
dependente da mesma. Non se trata, polo tanto, dun poder omnímodo que se
lle atribúa a devandita Administración, por canto a correcta identificación do
interese público que se protexe mediante o rescate e a adecuación deste para
salvagárdaa daquel, son elementos absolutamente determinante para estimar a
medida válida, ou non».
En definitiva, a LCSP non configura o rescate como unha alternativa de resolución
de contratos á que a Administración non poida acollerse en todo caso, senón
tan só cando unha causa de interese público xustifíqueo e iso acredítese
suficientemente no procedemento a tramitar respecto diso..
O devandito procedemento é o disciplinado con carácter xeral para a resolución
de contratos polo artigo 109 do Real Decreto 1.098/2001, de 12 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento de Contratos das Administracións Públicas
(dentro do marco regulación común do procedemento administrativo, Lei
39/2015), con certos matices ex artigo 52 do Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais.
En resume, disponse un preaviso de seis meses e debe de ser outorgada audiencia
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ao contratista por prazo de dez días naturais e que, no mesmo prazo anterior,
ao avalista ou asegurador si propuxésese a incautación da garantía - o cal sería
propio da resolución por incumprimento analizada no epígrafe anterior e non
do rescate agora tratado - . Polo demais requírese informe do Servizo Xurídico
correspondente (como regra xeral) e ditame do Consello de Estado ou órgano
consultivo equivalente da Comunidade Autónoma respectiva, cando se formule
oposición por parte do contratista. Todos os trámites e informes preceptivos do
expediente consideraranse de urxencia e gozarán de preferencia para o seu
despacho.
En definitiva, o rescate produce un efecto de privación do dereito previamente
recoñecido ao concesionario ou contratista a xestionar un servizo. E trátase
dunha privación coactiva, en tanto que imposta a devandito adxudicatario (non
obstante as antevistas obrigación de audiencia ao mesmo e necesidade do
dictame do Consello de Estado ou órgano consultivo autonómico equivalente
no caso de que se formule oposición do contratista ou concesionario). Xa que
logo, esta forma anticipada de extinción da relación concesional esixe o abono
ao concesionario ou contratista da oportuna indemnización, que se determinará
conforme dispón a normativa reguladora do negocio xurídico, a documentación
reitora da licitación e o propio contrato administrativo, aínda que en todo caso
deberá incluír:
a) O valor das obras que poida executar o contratista e que, ao finalizar
a concesión revertan na Administración titular do servizo.
b) A perda de beneficios imputables ao rescate.
A Corporación que pretenda o rescate dirixirá a cada interesado oferta da
cantidade global fixada como prezo da contrata para que, dentro dos trinta
días seguintes, o adxudicatario manifeste se acepta a proposición, e, en caso
afirmativo, o de falta de oposición expresa, se proceda ao pago e conseguinte
ocupación da concesión a extinguir, sen que transcorrido devandito prazo colla
modificala oferta, que se entenderá coma tacitamente aceptada. Se o interesado
refugase o ofrecemento deberá remitir á Corporación, dentro do mesmo prazo
aludido, unha taxación, asinada por perito, no orde ao inicio de expediente
específico sobre o particular.
Indica a STS de 24 de febreiro de 2007 que «a declaración de rescate produce
como consecuencia inmediata e principal a reversión do título habilítante para
o exercicio do servizo e das instalacións afectas ao mesmo. E tal reversión non
pode ser gratuíta. A duración da relación concesional opera como dato principal
na ecuación financeira da mesma. Ao expirar a concesión anticipadamente,
nin as amortizacións puideron efectuarse nin o beneficio industrial puido
obterse segundo as previsións iniciais. Atendendo a estas razóns, a normativa
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vixente recoñece ao concesionario o dereito a recibir unha indemnización
integral, cuxas partidas principais son as denominadas compensación industrial
(indemnización polos beneficios deixados de percibir durante as anualidades que
restan para completar o prazo de concesión) e compensación de amortización
(indemnización polo valor non amortizado das instalacións adscritas á concesión).
Isto é xustamente o que especifica, con outros termos, a LCSP que outorga ao
contratista o dereito a ser indemnizado dos danos e prexuízos que se lle irroguen,
incluídos os beneficios futuros que deixe de percibir, atendendo ao resultado da
explotación no último quinquenio e á perda do valor das obras e instalacións
que non haxan de reverter tendo en conta do seu grado de amortización. Hai
que indemnizar todos os danos e prexuízos que con motivo do rescate orixínense
dentro do marco da expropiación».
O valor do rescate supón a contía económica que a Administración debe liquidar
ao concesionario. A determinación de devandito valor resulta un aspecto crave
no proceso do rescate e o seu cálculo debe contemplar todos e cada un dos
aspectos económicos prexudicados, entre os máis importantes atópanse:
-

Custo de obras, instalacións e equipos, conforme ao seu estado de
conservación e vida útil ata a extinción natural da concesión.

-

Indemnizacións do lucro cesante.

-

Indemnizacións por despedimentos de persoal contratado cuxos contratos
tamén extinguir,

-

Indemnizacións por outros prexuízos producidos a terceiros.

-

Gastos por extinción de arrendamentos, perda de stocks, fornezos ou
produtos.

-

Resarcimento de posibles prexuízos intanxibles, pero avaliables
economicamente.

-

Etc.

A efectos de identificar (máis aló do lucro cesante por perda da retribucións
dos cinco anos de execución que restan) os conceptos indemnizables en caso
de rescate do Contrato que aquí se estuda, cabo recordar o xa tratado neste
informe contido da Cláusula Oitava (en relación coas cláusulas 8ª, 9ª e 10ª do
PCEA) que impón obrigacións específicas ao contratista en materia de ocupación
de instalacións entregadas polo Concello de Bergondo para a execución das
prestacións convindas/convidas, medios materiais a aportar pola empresa
adxudicataria (sistemas informáticos e de xestión e instrumentos técnicos de
mantemento e análise), funcionamento das oficinas do servizo, persoal adscrito

ao mesmo, modelo de contrato de fornezo a formalizar cos abonados, remisión
ao Concello de Cadros de Prezos e de ficheiros de abonados e colaboración na
xestión económica relativa ás tarifas aplicables.
En canto aos aspectos materiais da concesión, hase de destacar que ademais do
sinalado sobre os medios de dispoñibilidade esixida á empresa adxudicataria
e achega do funcionamento das oficinas do servizo, o Punto 5.9 da Oferta
Económica no seu día presentada polo hoxe concesionario obriga ao mesmo a
contar tamén cos equipamentos precisos para acometer de xeito efectivo:
-

Mantemento de fosas sépticas e pozos negros.

-

Telecontrol informatizado do depósito e das redes de distribución.

-

Revisións do alcantarillado, mediante unidade móbil de inspección por
C.C.T.V.

-

Cartografía dixitalizada das redes de abastecemento e saneamento.

Polo demais, a Cláusula Novena do Contrato sinala expresamente que a
titularidade das instalacións, infraestruturas, bens e elementos afectos “ou que
nun futuro aféctense a eles” terán en todo caso a cualificación de bens de dominio
público. Mentres a Cláusula Décima remite ao artigo 114.2.b do Regulamento
de Servizos das Corporacións Locais,: «mero exercicio do servizo público, cando
non requira obras ou instalacións permanentes ou estiveren xa establecidas».
En fin, o PCEA aborda o rescate na súa cláusula 48ª, sen engadir outras
estipulacións ao réxime xa exposto, mais aló da mención a que nin devandito
rescate, nin o secuestro, nin a resolución do contrato, suporán alteración algunha
no estatus laboral dos empregados da empresa contratista os cales manterán o seu
vínculo con aquela sen adquirir a condición de traballadores do Concello. Non
obstante, esa afirmación do PCEA queda sen efecto en certos casos, de acordo
coa doutrina máis recente do Tribunal de Xustiza da UE, analizada no próximo
punto do informe, a propósito do risco económico da “remunicipalización” dos
servizos.
5.1.7.

Custos da recuperación da Xestión Directa

Para acometer a “remunicipalización” (considerando á mesma como a
recuperación da xestión directa pola Administración dun servizo público en
réxime de xestión indirecta), o Ente Municipal debe, en primeiro lugar, poñer
fin ao sistema de xestión indirecta a través do que se veña prestando o servizo
e, a continuación, decidirse por unha das distintas opcións de xestión directa
contempladas na LRBRL. En tal sentido, cabo aludir a unha potestade discrecional,
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porque a Administración non está abocada na súa actuación a unha única
posibilidade, o que supón a existencia dun marco de funcionamento no que
caben interpretacións varias ao intervir unha marxe de subxectividade.
A potestade discrecional implica unha facultade de opción entre dúas ou máis
solucións igualmente válidas segundo o Dereito. Pero como a discrecionalidade
non equivale nunca a arbitrariedade (artigo 9.3 da Constitución), puntualízase
que o exercicio da potestade discrecional esixe que o acto en que se concreta
o exercicio desa potestade sexa razoado (STS de 20 de setembro de 1994). E,
ademais, devandito acto debe respectar os elementos regulados - por poucos que
sexan - que toda atribución de poderes á Administración sempre conleva. No
noso caso, entran en xogo tres niveles de tales elementos regulados:


Ao decidir a Administración Local “remunicipalizar” o servizo público
de abastecemento e saneamento de augas, debe asegurarse de que
iso garanta un alto nivel de calidade, seguridade e accesibilidade
económica, a igualdade de trato e a promoción do acceso universal
e dos dereitos dos usuarios (segundo sinala o artigo 1 da Directiva de
Concesións) e de que a forma de xestión sexa a máis sostible e eficiente
(artigo 85.2 da LRBRL).



A maiores, o modo de xestión polo que se opte deberá respectar o
disposto en canto ao exercicio dos cometidos que corresponden en
exclusiva a funcionarios públicos (artigo 85.2 da LRBRL e Real Decreto
Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público).



Sen deixar de atender ao anterior, unha vez elixida a xestión directa,
só caberá recorrer para encauzala a entidade pública empresarial
local ou a sociedade mercantil local cando quede acreditado mediante
memoria xustificativa elaborada ao efecto que iso resulta máis sostible
e eficiente que a xestión pola propia Entidade Local ou por organismo
autónomo local, en orde ao que haberán de ser ponderados os criterios
de rendibilidade económica e recuperación do investimento, así como
tramitar un expediente específico a tenor da propia LRBRL e a normativa
sobre estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (de novo,
artigo 85.2 da LRBRL).

Como se deduce do anterior, para “remunicipalizar” faise preciso xustificar unha
opción de entre as varias de xestión directa e as súas vantaxes respecto das de
xestión indirecta. Así, afirma a Autoridade Catalá da Competencia, nun Informe
emitido en relación a un proceso de municipalización do servizo de fornezo de
auga, Ref. Num. OB 19/2015, de 26 de marzo de 2015:
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“Atendiendo a los efectos restrictivos de la competencia –de la
opción por la gestión directa mediante medio propio- resulta
necesario justificar tanto la necesidad como la proporcionalidad de
hacer uso de este mecanismo, es decir, debería valorarse en qué
medida el mercado presta o puede prestar el servicio objeto del
encargo y en qué condiciones (básicamente precio y calidad) lo
puede hacer, teniendo que descartar el acudir a la figura del medio
propio siempre que sea potencialmente posible obtener el servicio
en términos de relación calidad/precio más favorables que las que
ofrece el medio propio”.
A valoración dos custos da “remunicipalización” é, pois, absolutamente
fundamental. En tal sentido, debe determinarse o prexuízo inicial que, para as
arcas públicas, supoñería a finalización da xestión indirecta que se estivese
efectuando.
Como se analizou con detalle no epígrafe do informe dedicado á extinción
do Contrato, o Concello de Bergondo habería de indemnizar ao actual
concesionario, si é que se decidise acometer a “remunicipalización” do servizo
de abastecemento e saneamento de augas antes de que expire o prazo convido
(2022), ou si a conclusión anticipada non se producise por incumprimento culpable
do adxudicatario. En caso de extinción por mutuo acordo hai que recordar,
de acordo coa LCSP, só poderá ter lugar cando non concorra outra causa de
resolución que sexa imputable ao contratista, e sempre que razóns de interese
público fagan innecesaria ou inconveniente a permanencia do contrato (en tales
supostos de resolución por mutuo acordo, os dereitos das partes acomodaranse
ao válidamente estipulado por elas).
Ademais unha vez, asumida a xestión directa por parte do Concello teríase en
conta a posible subrogación da Administración Local na titularidade dos dereitos
e obrigacións do antigo contratista ou concesionario en materia laboral, de
acordo coas estipulacións do artigo 44 do Real Decreto Lexislativo 2/2015,
de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos
Traballadores; e os convenios colectivos aplicables. Iso, pese ao descargo de
responsabilidade laboral municipal que trata de incluír a Cláusula 48ª do PCEA.
Neste sentido, A Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 20 de
xaneiro de 2011 indica:
“a) Que la Directiva 2001/23 –sobre subrogación obligatoria de
personal laboral– resulta en principio potencialmente aplicable a
los organismos de Derecho Público (parágrafos 26 y 27 ); b) Que
para determinar si resulta o no aplicable a un caso concreto, habría
que analizar el alcance del concepto “cesión contractual” a que
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se refiere el artículo 1,1,a) de la misma (parágrafos 28 a 30 );
c) Que, en todo caso, con carácter general, el TJCE ha entendido
que puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la
Directiva una situación en la que, una empresa que se sirve de otra
empresa para la limpieza de sus locales o de una parte de estos,
decide poner fin al contrato que la vincula a esta, y en adelante,
ejecutar por si misma esas tareas (así, STJCE dictada en el caso
Hernández Vidal); d) Para que resulte así aplicable a tal supuesto
la Directiva, señala el Tribunal que la transmisión debe de tener por
objeto una entidad económica que mantenga su identidad tras el
cambio de titular (parágrafo 33); e) Entiende el Tribunal que para
ello, deberán de valorarse las diversas circunstancias que concurran,
tales como el tipo de empresa de que se trate, la transmisión o no
de elementos materiales, el valor de los elementos inmateriales, o
que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de
los trabajadores, que se haya transmitido o no la clientela, o el
grado de analogía de las actividades ejercidas antes o después de
la transmisión (parágrafo 34); f) En relación con el tipo de actividad
objeto del litigio, se concluye finalmente por el TJCE que, al margen
de la protección nacional que pueda existir, al no haber asumido
la empresa principal, el citado Ayuntamiento de Cobisa, a ningún
trabajador de los que prestaba la actividad concertada con “CLECE
S.A.”, habiendo contratado a nuevo personal, aunque la actividad
sea la misma, y no existan activos materiales, no puede considerarse
que sea de aplicación la Directiva 2001/23”.
Do exposto na STJUE cabo concluírse que non en todo caso pasarán á
Administración os traballadores do antigo concesionario. Así, non pasarían no
caso de que o servizo se vaia a prestar cos medios persoais que xa posuíse
o Concello ou cando a Administración seleccionase o persoal necesario con
anterioridade ao rescate. Pero si nos restantes supostos.
5.2.

Análise do Cumprimento do Contrato

Se a análise xurídica do Contrato de Concesión sinala as relacións e os
procedementos administrativos entre o Concello de Bergondo e a Concesionaria,
ao mesmo tempo tamén se indican cales son as tarefas e traballos dos cales se
compón a prestación do servizo, establecendo os recursos e medios precisos para
elo e o seu custe económico. Deste xeito, analizarase desde unha perspectiva
técnica o cumprimento do Contrato de Concesión actual no tócante á realización
das diferentes tarefas e traballos asignados.

A análise técnica basease na avaliación da realización dos distintos traballos e
tarefas incluídos no Contrato de Concesión e dos que consta a prestación dos
servizos, máis alá da propia distribución da auga e da recollida das augas
residuais a través da rede existente e a súas extensións, xa que este como obxecto
principal do contrato de non cumprirse invalidaría totalmente o mesmo.
A análise técnica do cumprimento do contrato debe partir do estudo dos seguintes
documentos:


Prego de Cláusulas Administrativas particulares (PCAP) do contrato.



Prego de Prescricións Técnicas Particulares (PPTP) do contrato.



Proposición técnica do adxudicatario (Aquagest, agora Viaqua).

Sen embargo, non todos eles estaban dispoñibles á hora da realización deste
estudo, polo que unicamente a análise realizada baseouse nos seguintes puntos,
relacionados na firma do contrato, e que se inclúen a continuación:
-

Mantemento de fosas sépticas e pozos negros; absolutamente
imprescindible para a mellora do medio ambiente de todo o municipio,
en condicións económicas sumamente favorables para os usuarios do
Servicio.

-

Telecontrol informatizado dos depósitos e das redes de distribución.

-

Revisións do alcantarillado, mediante unidade móbil de inspección por
C.C.T.V.

-

Elaboración de cartografía dixitalizada das redes de abastecemento e
saneamento.

Na data de redacción do presente documento, non se ten constancia de
incumprimento destes puntos. Os tres informes de intervención dos que se dispón
(2012, 2013 e 2015), non fan referencia explícita ao seu incumprimento.
Sen embargo, os propios informes de intervención enumeran unha serie de
incumprimentos das cláusulas do propio prego do contrato, entre as que se
atopan as seguintes:
1. Cláusula 43ª do prego: “O concesionario renderá ó Concello, dentro dos tres
primeiros meses seguintes do ano seguinte ó que se refira, a Conta de Explotación
anual dos servizos (...)”
Segundo os 3 informes de intervención dos que se ten constancia, o concesionario
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presentou fora de prazo a Conta de Explotación anual dos servizos para os anos
2012, 2013 e 2015.
2. Cláusula 13ª do prego: “Establécese a obriga, no prazo dun ano a contar
dende a data de comezo da prestación da concesión, de actualizar a información
e plans cartográficos (servizo cartográfico de información S.I.G.) que recollerán
as captacións e mananciais, depósitos de abastecemento, redes de distribución,
emisarios e puntos de vertido... actualizando estes datos tódolos anos coas obras
de pequena envergadura, ou no mesmo momento no caso de executarse obras
de gran envergadura.”
Segundo os informes de intervención dos anos 2012, 2013 e 2015 o Concello
indica que constan expedientes que poñen de manifesto a realización de obras
pequenas e grandes durante todo o período da concesión que obrigan a actualizar
os datos da rede existente indicando por onde descorre e as súas características,
nos termos que reflicte o prego, e sen embargo non se actualizaron.
3. Cláusula 14ª do prego: “Obriga de atención ó público en horario
administrativo.”
Segundo reflíctese no informe existen queixas por ser reducido e por non
corresponderse co horario administrativo habitual.

EDAR de Fiobre (TERRAVANZA))

4. Cláusula 21ª do prego: Establece no punto 16º que a concesionaria con
“periodicidade semestral, fará un informe, con columnas do período e acumulado,
que será remitido ó Concello e onde, alúmenos, se recollerán os seguintes
indicadores: Nº de prestacións/unidade de tempo (...)”
No informe indícase que a concesionaria aínda non elaborou esta valoración para
que a Administración poda levar a cabo a “ineludible actividade administrativa
do seu control de eficacia e calidade”.
Non obstante, considerase que estes incumprimentos non supoñen un grave
prexuízo para a prestación do servizo, xa que a súa finalidade principal,
satisfacer as necesidades cidadáns respecto do abastecemento e saneamento
de augas estase a cumprir. No caso da información cartográfica está atopase
actualizada, aínda que non sempre se trasladou a información mediante informes
de control e seguimento ao Concello de Bergondo ou a formatos alfanuméricos.
Ademais da revisión e análise da documentación dispoñible, realizouse unha
inspección técnica e valorativa en tres das plantas de tratamento de augas
residuais encontrándose que, aínda que estas teñen un mantemento adecuado,
Depósito de Bergondiño (TERRAVANZA)
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varias instalacións son antigas. No momento da visita non estaba dispoñible
información dos parámetros de entrada e de saída para a análise de rendemento
de calidade das instalacións. Non obstante, en xeral, a concesionaria está a
cumprir coa renovación e mantemento das redes existentes.
5.3.

Diagnóstico

A partir da análise do Contrato de Concesión, tanto xurídica como técnica,
realizase a diagnose do modelo de xestión actual, en particular no relativo a
aquelas cuestións sobre as que un determinado sistema posúe maior influencia.
Deste xeito, respecto da análise xurídica ponse de manifesto as dificultades
existentes para a modificación ou para o rescate do concesión, debido á
ambigüidade e vaguidade do contrato nestes casos e as posibles consecuencias
que desde o punto de vista económico tería abordar as devanditas accións
dentro do marco xurídico global e do particular representado polo contrato. En
particular, neste senso, a análise xurídica sinala as seguintes cuestións:
EDAR de Miodelo (TERRAVANZA)

-

O contrato establece como única xustificación dunha modificación do
contrato o interese público, pero no se establecen de forma clara e
concisa as condicións da suposta modificación. A pretensión de levar a
cabo unha modificación tería que ser estudiada dende as perspectivas
xurídica e económica, considerando que o non estar claras as condicións
contractuais pode conlevar procesos xudiciais.

-

A valoración do secuestro da xestión do servizo solo poderíase considerar
coma elemento sancionador, ante un incumprimento contractual por parte
da concesionaria, do cal trala análise xurídica non se ten constancia ou
non é verificable.

-

O rescate ou “remunicipalización” do servizo suporía a indemnización
á concesionaria, incluíndo os beneficios futuros que deixaría de percibir.
Ademais dos custos que suporía para as arcas públicas, o rescate só tería
validez de estar debidamente razoado e motivado, é dicir necesitaría
dunha xustificación no expediente do rescate cunha identificación
precisa do interese público que se pretende protexer.

-

En resumo, para a recuperación da Xestión Directa faría falta unha
xustificación contrastada da incompatibilidade da labor da concesionaria
co interese público. Ademais o proceso suporía elevados custos.

EDAR Polígono Industria (TERRAVANZA)
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Por outra banda, respecto da análise técnica sobre o cumprimento do contrato
as conclusións amosan as dificultades para verificar a realización de distintas
tarefas, que se ben foron realizadas non existe constancia documental, de tal
xeito que o inventariado do rede existente actual, xunto con outros informes
tanto municipais como da concesionaria, indican que a gran parte das tarefas
recollidas no contrato sí foron executadas.
-

Non se te constancia nin é posible verificar desde o punto de vista técnico
o incumprimento de ningún dos puntos establecidos no contrato.

-

Respecto da análise das cláusulas do prego do contrato, non se ten
información suficiente coma para verificar ningún incumprimento máis
aló do retraso nas datas de presentación da documentación estipulada.

-

O estudo da rede actual sinala a execución de gran parte das tarefas
e renovación da mesma, sen embargo non sempre existe constancia
documental.

-

En todo caso, existe un problema de control e seguimento, por parte
tanto do Concello de Bergondo como da concesionaria, que conduciu a
problemas de descoordinación.

Polo tanto, a análise do Contrato de Concesión actual conduce a unha diagnose
na cal pode sinalarse que, en xeral, a concesionaria está a cumprir cos traballos
relacionados no mesmo, aínda que existen aspectos nos cales é precisa unha
melloría, tanto no tócante ao Concello de Bergondo como á concesionaria, pero
que non son motivo nin causa dunha quebra do mesmo e o establecemento dun
procedemento de modificación, extinción ou rescate.
6. O Modelo de Xestión Indirecta en Réxime de Concesión.
Análise e Avaliación
O presente estudo adopta unha perspectiva xeral, aínda que, sen obviar que se
atopa encadrado dentro a auditoría do sistema de xestión dos servizos públicos
municipais de abastecemento e saneamento de augas no Concello de Bergondo.
Tal é a razón pola que se omiten análises teóricas que, á marxe do seu posible
interese en abstracto, carecen de relevancia para o contexto concreto indicado.
Así, tense en conta - por exemplo - que a antedita xestión dos servizos públicos
municipais de abastecemento e saneamento de augas no Concello de Bergondo
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figura actualmente encauzada a través de concesión en favor de empresa privada
(en virtude de contrato con extinción prevista para 2022) e que constitúe unha
obriga do Concello proporcionar cobertura a devandita actividade prestacional
por imperativo da lei (non encontrándonos, pois, ante servizos respecto dos cales
Administración poida dicir os seu carácter público, ou non).
6.1.

Análise Xurídica – Administrativa

6.1.1.

Delimitación Conceptual

Segundo expúxose en parágrafos anteriores ao tratar acerca da xestión directa
do servizo público municipal de abastecemento e saneamento de augas (estudo
ao que cabe remitirse para maior detalle respecto diso), estase nun ámbito no
que importa definir claramente cada un dos conceptos a empregar no estudo
xurídico, a fin de non caer en confusións terminolóxicas derivadas do emprego
de nocións extraídas de fontes non normativas.
En definitiva, a xestión do servizo “público”, “municipal” e “monopolizado pola
Administración Local” de abastecemento e saneamento de augas, poderá ser - no
noso Dereito - “directa” ou “indirecta”.
Convindo así que o fornezo do auga a poboacións e o seu saneamento son
competencia da Administración Local e que esta é, en todo caso, titular dos
correspondentes servizos públicos, por máis que poida existir un ente privado
levando a cabo a xestión como mandatario, baixo algunha das distintas
coberturas legalmente previstas respecto diso; pásanse a expoñer os principais
aspectos xurídicos implicados en devandita xestión indirecta.
6.1.2.

Modalidades de Xestión Indirecta

A Directiva 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de
febreiro de 2014, relativa á adxudicación de contratos de concesión establece:
“La presente Directiva reconoce el principio de libertad de
administración de las autoridades nacionales, regionales y locales,
de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión. Dichas
autoridades tienen libertad para decidir la mejor forma de gestionar
la ejecución de obras o la prestación de servicios, en particular
garantizando un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad
económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso
universal y de los derechos de los usuarios en los servicios públicos.
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Dichas autoridades podrán optar por realizar sus funciones de
interés público con recursos propios o en colaboración con otras
autoridades o confiarlas a operadores económicos”.
En igual sentido, o artigo 85. 2 da LRBRL sinala que os servizos públicos de
competencia local haberán de xestionarse da forma máis sostible e eficiente de
entre as enumeradas a continuación:
a) Xestión directa (...).
b) Xestión indirecta mediante as distintas formas previstas para o contrato de
xestión de servizos públicos no texto refundido da Lei de Contratos do Sector
Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro
(LCSP).
Pois ben, valida o artigo 277 as seguintes modalidades:
- Concesión.
- Xestión interesada.
- Concerto con persoa natural ou xurídica que veña realizando prestacións
análogas ás que constitúen o servizo público de que se trate.
- Sociedade de economía mixta na que a administración participe, por si ou
por medio dunha entidade pública, en concorrencia con persoas naturais ou
xurídicas.
Agora ben, a Administración non pode xestionar indirectamente calquera dos
seus servizos porque a normativa establece uns orzamentos básicos para que
iso sexa posible (artigo 275 da LCSP). En primeiro lugar, é preciso que exista
un servizo público da competencia da Administración, da que esta sexa titular.
En segundo lugar, esíxese que o servizo sexa susceptible de explotación por
particulares (así pois, o servizo ha de posuír un contido económico para que os
particulares atopen no contrato un aliciente empresarial). Finalmente, en ningún
caso poderán prestarse por xestión indirecta os servizos que impliquen exercicio
da autoridade inherente aos poderes públicos.
Xa no epígrafe anterior sinalouse que si concorre nos casos de abastecemento
e saneamento hidráulicos un servizo de titularidade pública competencia da
Administración Local, cabe destacar que iso implica tamén a existencia de
ordenanzas fiscais reguladora da taxa por fornezo de auga potable, acometida
ás redes xeral de abastecemento e saneamento e pola prestación dos servizos
correspondentes. E o concepto de “taxa” (artigo 2.1.a de a Lei 58/2003, de 17
de decembro, Xeral Tributaria) alude á dinámica de pago en contraprestación

dun servizo que se recibe. En suma, aparece no ámbito do servizo o orzamento
legal de contido económico adecuado para que os particulares atopen aliciente
empresarial realizando a prestación a un custo inferior ao prezo repercutido aos
usuarios, a fin de procurarse beneficios.
Con todo, dado o carácter tributario dos pagos que devanditos usuarios efectúan,
podería xurdir a dúbida de si cúmprese, ou non, o terceiro requisito previo que
resulta necesario para a válida existencia do contrato de xestión indirecta:
concesión de servizos que non impliquen exercicio da autoridade inherente aos
poderes públicos.
O Informe 52/09, de 26 de febreiro de 2010, da Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa do Estado: «Ámbito e exclusións dos contratos de
servizos. Posibilidade de que o prezo do contrato consista unicamente nunha
porcentaxe sobre os rendementos obtidos»; aclara que, aínda que o exercicio
das facultades de inspección dos tributos sempre debe quedar reservado aos
funcionarios públicos segundo o artigo 142 da Lei Xeral Tributaria, por ser dita
intervención susceptible cando dea lugar a unha sanción de considerarse unha
concreción do exercicio da potestade sancionadora da Administración Pública;
iso non obsta para que as Administracións Públicas poidan contratar servizos de
asistencia e apoio administrativo e técnico aos funcionarios que exerciten estas
facultades, sendo posible incluso retribuír ao contratista única e exclusivamente
cunha porcentaxe sobre o importe efectivamente cobrado (principal, intereses e
sancións), nos expedientes froito de devandita colaboración entre o Concello e
o adxudicatario.
Concorda o anterior coa disposición legal conforme á que o modo de xestión
polo que se opte deberá respectar o disposto en canto ao exercicio dos cometidos
que corresponden en exclusiva a funcionarios públicos (artigo 85.2 da LRBRL e
Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público).
Así pois, co mencionado límite infranqueable das potestades propias da función
pública inspectora en materia tributaria, si cabo un contrato de externalización
de servizos que - como o que aquí interesa - supoña certo nivel de participación
do contratista no sistema de recadación e exacción das taxas municipais
correspondentes.
Cúmprense, xa que logo, as tres condiciones preliminares que inciden sobre a
validez da xestión directa dos servizos públicos municipais de abastecemento
e saneamento de augas: servizo público da competencia da Administración
adxudicadora, servizo susceptible de explotación por particulares e servizo que

37

“ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A XESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA DOS SERVIZOS
DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DO CONCELLO DE BERGONDO”
non implique exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos.
De entre as antedichas fórmulas legais de xestión indirecta presenta especial
interese a análise da concesión tendo en conta que, aínda que a normativa
sitúe aparentemente ao mesmo nivel ás catro modalidades de xestión indirecta
reguladas, o certo é que a aludida concesión constitúe a alternativa máis clásica
e, en consecuencia, máis evolucionada e cun réxime xurídico máis completo e
depurado do que se nutren os dos demais instrumentos de externalización.
Pois ben, a concesión, pola que o empresario xestionará o servizo ao seu
propio risco e ventura, pode conceptuarse como aquel título outorgado pola
Administración competente, grazas ao cal un particular exerce unhas funcións
ou utiliza uns bens que en principio están reservados a aquela. A concesión
maniféstase baixo diversas modalidades, entre elas, a concesión como forma
de xestión indirecta dos servizos públicos que aquí interesa. A figura baséase,
fundamentalmente, en criterios económicos: a Administración propicia a xestión
eficaz e eficiente dun servizo público, á vez que comparte os seus riscos e
atrae o capital privado necesario para investimentos, co aliciente do beneficio
empresarial que permite a explotación do servizo público durante un longo
período de tempo.
A execución do contrato administrativo de concesión de servizos públicos
realízase a risco e ventura do contratista, salvo o establecido polas leis achega
dos supostos de forza maior e do pactado nas cláusulas de reparto de risco
que se inclúan nos contratos de colaboración entre o sector público e o sector
privado. Así o establece actualmente o artigo 215 LCSP. Tal execución a risco
e ventura do concesionario implica que este obtén as ganancias ou soporta as
perdas que xera a prestación do servizo, sempre que se manteñan as condicións
económicas para o mesmo de inicio establecidas (a modo de concreción do
principio xeral rebuc sic stantibius).
E é que criterio de risco e ventura cede, ou se ve exceptuado, nos casos de forza
maior, xa que pola súa magnitude e polo seu carácter alleo á vontade de ambas
partes, é oportuno que as consecuencias non sexan soportadas exclusivamente
polo contratista. Nestes casos, o contratista ten dereito a unha indemnización
polos danos e prexuízos que se lle produciron, sempre que non exista actuación
imprudente pola súa banda (artigo 231 da LCSP). Pero estas situacións son
de aplicación excepcional e restritiva, xa que o propio artigo 231.2 da LCSP
considera como casos de forza maior os seguintes:
a) Os incendios causados pola electricidade atmosférica.
b) Os fenómenos naturais de efectos catastróficos, como maremotos,
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terremotos, erupcións volcánicas, movementos do terreo, temporais
marítimos, inundacións ou outros semellantes.
c) Os destrozos ocasionados violentamente en tempo de guerra, roubos
tumultuosos ou alteracións graves da orde pública.
Debe matizarse que é allea á dinámica do principio de risco e ventura a situación
prevista no artigo 282 da LCSP sobre modificación do contrato e mantemento
do seu equilibrio económico. Pois, no seu apartado 2, establece tal precepto
(como límite ás modificacións administrativas do contrato de xestión de servizos
públicos) que cando as modificacións afecten ao réxime financeiro do contrato,
a Administración deberá compensar ao contratista de maneira que se manteña
o equilibrio dos supostos económicos que foron considerados como básicos na
adxudicación do contrato. Concretamente, a Administración deberá restablecer
o equilibrio económico do contrato en beneficio da parte que poida resultar
prexudicada:
a) Cando a Administración modifique as características do servizo
contratado por razóns de interese público.
b) Cando actuacións da Administración determinen de forma directa a
ruptura substancial da economía do contrato.
c) Cando causas de forza maior (artigo 231) determinen de forma directa
a ruptura da economía do contrato.
Nestes casos, a Administración deberá restablecer devandito equilibrio
adoptando as medidas que resulten procedentes, e en particular, modificando as
tarifas dos usuarios, reducindo o prazo do contrato ou alterando calquera das
cláusulas de contido económico.
Indica a Sentenza do Tribunal Supremo (STS), de 20 de decembro de 1986 que
non debe esquecerse que estamos en presenza dunha técnica a cal, sobre a base
de manter a prestación do servizo, non ofrece ao concesionario unha nivelación
absoluta, senón que o que fai é repartir os prexuízos imprevisibles. Non hai unha
compensación total. En igual sentido, a STS de 24 de abril de 1985, a STS de
13 de novembro de 1986 e a STS de 9 de outubro de 1987:
“el equilibrio financiero es una fórmula excepcional que debe
coordinarse o con el principio del riesgo y ventura, al objeto de
impedir que esa excepcionalidad se convierta en una garantía
ordinaria de los intereses del concesionario, a modo de seguro
gratuito que cubra todos los riesgos de la empresa trasladándolos
íntegros a la “res pública”, en contra de lo que constituye la esencia
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misma de la institución y sus límites naturales...”; “... hay que dejar
a cargo del concesionario lo que se ha llamado “el alea normal
del contrato” es decir, la pérdida o beneficio que hubiera podido
preverse normalmente, ya que un seguro total, que garantice el
concesionario de todos los riesgos eventuales de la empresa, y los
traslada a la Administración en su integridad, vendría a establecer
un desequilibrio, y, en esta hipótesis, contraria a los intereses
públicos y a los principios de justicia eterna...”.

En calquera caso, resulta unha modalidade que, pola súa configuración, non é
apta para a xestión no ámbito que aquí interesa, o dun servizo público municipal
monopolizado pola Administración Local de abastecemento e saneamento de
augas, sen que exista servizo análogo que estea sendo prestado baixo a titularidade
un empresario privado. En tal sentido, véxase a introdución do presente informe,
sobre precisións conceptuais, en orde aclarar que abastecemento e saneamento
de augas son unha actividades prestacionais de titularidade obrigatoriamente
pública.

A xestión interesada, segunda das modalidades de xestión indirecta dos servizos
públicos prevista na LCSP, implica que a Administración e un empresario privado
participarán nos resultados da explotación do servizo na proporción que se
estableza no contrato.

Para rematar, sobre a sociedade de economía mixta na que a Administración
participe (por si ou por medio dunha entidade pública) en concorrencia con
persoas naturais ou xurídicas, díxose que non constitúe, en puridade, unha forma
contractual de xestión indirecta dos servizos públicos. Porque ao que se refire a
LCSP ao regulala é só á forma de seleccionar ao socio privado da Administración;
selección que se efectuará mediante unha licitación pública, por estar incluída
esta modalidade dentro dos contratos de xestión de servizos públicos. Nestes
contratos, a sociedade de economía mixta figurará como contratante coa
Administración, correspondéndolle os dereitos e obrigacións do concesionario
de servizos públicos (artigo 182 do Regulamento).

Así pois, o contrato de xestión interesada incorpora as chamadas cláusulas
de interesamento, que concretan a porcentaxe de participación de cada parte
(Administración e contratista) na explotación do servizo. Nalgúns casos, estas
cláusulas poden garantir un beneficio mínimo para o contratista, nese caso resulta
suavizado o principio de risco e ventura que preside a execución de todos os
contratos de xestión de servizos públicos (aínda que, como se viu, inicialmente
nacese ligado á concesión que é a modalidade á que o principio está unido
de forma máis xenuína). O ingreso mínimo tamén pode estar previsto a favor
da Administración (artigo 180 do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das
Administracións Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
outubro).
Á marxe dos matices expostos, o funcionamento práctico da xestión interesada
aseméllase en gran medida ao da concesión.
En canto ao concerto con persoa natural ou xurídica que veña realizando
prestacións análogas ás que constitúen o servizo público de que se trate. Empeza
por determinar a LCSP que dita figura non orixina unha nova personalidade
xurídica. Mediante a mesma, a Administración aproveita a existencia dun servizo
análogo que xa está sendo prestado baixo a titularidade dun empresario privado.
Trala formalización do correspondente contrato, a Administración abonará ao
contratista un prezo por cada usuario atendido por este.
Adoita considerarse unha forma provisional de xestión do servizo público,
buscando unha maior eficacia (artigo 181 do Regulamento) na mesma ata que a
Administración articule outra forma de facelo. É tamén frecuente aludir a que os
ámbitos nos que o concerto parece ofrecer mellores resultados son o educativo
e o sanitario.

É dicir, trátase dun suposto no que é a propia Administración (ou un organismo
de Dereito Público a ela vinculado ou dela dependente), a que dá orixe á persoa
xurídica contratista, contando para iso cun socio privado, que se ha de escoller
mediante pública licitación. A partir de aí, as regras de funcionamento da nova
entidade establecerán o réxime de explotación correspondente, o cal poderá
asemellarse ao da xestión interesada ou bascular cara a posicións próximas
á concesión clásica. Sempre coa peculiaridade de que devandito réxime
materialízase a través da participación administrativa - directa ou por organismo
interposto - na entidade.
Resumindo as consideracións que anteceden, o que se consegue mediante a
xestión interesada, a sociedade de economía mixta ou o - aos efectos que aquí
interesan - menos relevante concerto non é senón modular o réxime de concesión
incrementando o control administrativo sobre a explotación do servizo público,
ou as posibilidades de ganancia económica (xunto co risco de perda).
Deixando ao carón o concerto polas razóns antevistas, a elección de concesión,
xestión interesada ou sociedade de economía mixta é unha cuestión de
discrecionalidade administrativa, porque a Administración non está abocada na
súa actuación a unha única posibilidade, o que supón a existencia dun marco
de funcionamento no que caben interpretacións varias ao intervir unha marxe de
subxectividade.
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A potestade discrecional implica unha facultade de opción entre dúas ou máis
solucións igualmente válidas segundo o Dereito. Pero como a discrecionalidade
non equivale nunca a arbitrariedade (artigo 9.3 da Constitución), puntualízase
que o exercicio da potestade discrecional esixe que o acto en que se concreta
o exercicio desa potestade sexa razoado (STS de 20 de setembro de 1994). E,
ademais, devandito acto debe respectar os elementos regulados - por poucos que
sexan - que toda atribución de poderes á Administración sempre conleva.
É preciso advertir que a responsabilidade que se deriva do contido da concesión o seu texto e as súas modalidades - non lle corresponde ao concesionario, se non
á administración. A responsabilidade do concesionario limítase aos danos que
puidera causar no exercicio da concesión, pero á marxe do seu texto e contido,
de xeito resumido o Contrato de Concesión posúe as seguintes características.
-

É un contrato de resultado. Non basta co empeño do concesionario
por xestionar o servizo, se non que se exixe o resultado da efectiva
prestación aos usuarios.

-

A concesión do servizo público outórgase, directa ou inmediatamente,
en interese público. En relación a este punto non hai controversia
algunha. O contrario sucede coa concesión do uso de bens do domicilio
público, que se outorga, directa e inmediatamente, en interese privado
do concesionario.
O interese público que prevalece na concesión do servizo público, e
para cuxa satisfacción outórgase esta última, incide en todo o seu réxime
xurídico. E por elo, por exemplo, que a concesión do servicio público,
contrariamente ao que sucede coa de bens de dominio público, non
pode ser renunciada unilateralmente polo concesionario.

-

-
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O control da administración acrecentase e intensificase con respecto ao
resto de contratos administrativos. A concesión é un contrato “intuitu
personae” cuxa transferencia exixe a autorización da Administración
outorgante que, ademais, require do concesionario, por causa do
interese subxacente á actividade desempeñada, un grado de dilixencia
superior ao de calquera outro particular, isto é, “un coidado e un esmero
superior a la “exactissima diligentia” (Sarasola Gorriti, 2003: 425 e
427 respectivamente).
É un contrato de tracto sucesivo. Isto implica a continuidade da
fiscalización administrativa a lo largo de toda a súa vida.

-

A finalidade da concesión pode buscar a eficiencia no funcionamento do
servizo e/ou na súa organización.

O carácter administrativo cubre e domina tódolos seus aspectos e contido.
Non se trata de un acto mixto, contractual en un aspecto e regulamentario ou
legal noutro. Trátase dun acto de estrutura homoxénea, contractual en todo o
seu ámbito, o cal, en nada obsta a que a Administración Pública introduza as
modificacións que considere necesarias. As consecuencias que se pretenden
derivar da parte chamada regulamentaria ou legal permite a posibilidade de
modificala organización e o funcionamento do servicio.
6.2.

Análise Técnica

Dende o punto de vista técnico, o modelo de xestión indirecta presenta as
seguintes características:
1. Eficiencia das empresas privadas
As empresas privadas teñen como finalidade a obtención dun beneficio. A empresa
privada vese incentivada polo obxectivo de maximización deste beneficio.
As empresas xestoras de servizos públicos de auga son empresas especializadas
de tamano medio-grande e contan, polo xeral, cunha gran experiencia nos
distintos contratos que xestionan. Estas dúas cousas permiten a estas empresas
xestionar os contratos dunha maneira eficiente e profesional.
2. Progresiva complexidade dos servizos de augas
Esta complexidade require crecentes capacidades tecnolóxicas que poden ser
desenvolvidas con maior solvencia polo sector privado. A empresa privado
aportará un “know-how” tanto técnico como de xestión.
3. Economías de escala das empresas xestoras
As empresas de abastecemento e saneamento ofrecen economías de escala,
que son especialmente valiosas nos municipios medianos e pequenos, como é o
caso do Concello de Bergondo. Isto conséguese gracias ás sinerxías xeradas ao
aumentar o número de contratos.
- Sinerxías de coñecemento
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Ao contaren con varios contratos de explotación e distintos profesionais nos
distintos contratos, pódese transferir o coñecemento entre eles dunha forma
directa.
- Sinerxías de recambios
Ao xestionaren varios contratos á vez, as empresas xestoras contan con materiais
e equipos iguais ou de características similares, permitindo un menor número de
recambios.
Isto permite as empresas que, ademais do consecuente aforro económico e de
espazo, estes recambios teñan unha maior rotación e polo tanto sufran un menor
deterioro.
- Sinerxías de xestión
Independentemente do número de contratos xestionados, as empresas xestoras
poden ter un sistema centralizado, de maneira que pódese controlar e actuar
dunha maneira máis efectiva.
- Sinerxías en recursos humanos
O número de persoal técnico e administrativo redúcese ao aumentaren o volume
de contratos de xestionados de forma indirecta.
4. Eficacia e celeridade na xestión de incidencias
O concesionario ten unhas obrigacións contractuais de mantemento do servizo
suxeitas a penalizacións. Ademais os medios materiais cos que conta a empresa
permiten á mesma facer fronte as avarías con maior celeridade. No caso de
necesitaren recambios teñen unha alta probabilidade de telos en almacén.
5. Flexibilidade laboral
As entidades xestoras contan cun maior número de traballadores, aínda que
moitos realicen funcións en varios contratos á vez. Gracias a isto o servizo estará
atendido as 24 horas do día, dotándoo dunha maior flexibilidade.
6. Necesidade dunha adecuada regulación
Unha adecuada regulación, nun contexto de liberalización, permite garantir
os obxectivos e condicións do servizo que fixen as institucións públicas como
expresión de interese xeral.

7. Independencia do regulador respecto ao operador
A independencia do regulador respecto do operador mellora o control e a calidade
do servizo, desta maneira impídese que se priorice o interese económico sobre
o interese xeral da transparencia, a participación pública na toma de decisións,
a equidade no acceso aos servizos, a recuperación de custes ambientais e a
prestación de servizos a largo prazo.
6.3.

Análise Económica

6.3.1.

Principios Normativos

O contrato de concesión está suxeito a unha serie de principios e características
que xustifican a adopción de esta modalidade fronte a outras dende o punto de
vista económico. Desta maneira haberá de asegurarse o estrito cumprimento dos
mesmos para asegurar que a concesión sexa o modelo máis axeitado para un
contrato determinado. Enuméranse a continuación estes conceptos:
1. Execución do contrato segundo o principio de boa fe1
Este principio carrexa que a conduta do que exercita ditos dereitos se axuste a
normas éticas, de maneira que as partes que celebran o contrato deben actuar
con lealdade, para que así poda realizarse de forma satisfactoria a finalidade
social e privada a que obedece a súa celebración; e así lograr aumentar a
utilidade para ambas partes.
2. Búscase o beneficio para as dúas partes implicadas
Neste tipo de contratos non se busca que o beneficio dunha das partes signifique
una desvantaxe para a outra; porque ámbalas partes buscan vantaxes dende
o momento da celebración. Isto non quere dicir que maila haber executado
e celebrado o contrato de boa fe poida resultar nun agravio económico para
unha das partes, xa que isto podería ser consecuencia de que no momento de
celebración, execución ou conclusión do contrato, non houbera dispoñibles
determinadas informacións, ou certas manifestacións non eran previsibles2.
3. O beneficio das partes implicadas non supón por si mesma un incremento do
benestar do usuario
(1)
O artigo 7.1 do Código Civil establece que “Os dereitos deberán exercitarse conforme ás
exixencias da boa fe.”
(2)
HANS BERND SCHÂFER Y CLAUS OTT, “Manual de análisis económico del derecho civil”, España:
editiorial Tecnos, pág. 258
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Para poder falar de benestar necesítase que o contrato realizado entre as partes
non leve consigo consecuencias negativas para os terceiros, de maneira que non
impida a satisfacción das necesidades presentes e futuras.
Cómpre sinalar que no contrato de xestión de servizos públicos o relevante
non é unicamente o cumprimento das obrigacións e dereitos das partes
contratantes, se non tamén a efectiva prestación do servizo aos cidadáns. Para
isto o ordenamento xurídico asegúrase a efectiva prestación do servizo3, para
isto establece que “cando as modificacións afecten ao réxime financeiro do
contrato, a Administración deberá compensar ao contratista de maneira que se
manteña o equilibrio dos supostos económicos que foron considerados como
básicos na adxudicación do contrato”. En calquera caso, se os acordos que
estableza a Administración respecto ao desenvolvemento do servizo carecen de
transcendencia económica, o contratista non ten dereito a indemnización por
razón dos mesmos.
Concretamente, a Administración deberá restablecer o equilibrio económico do
contrato en beneficio da parte que poda resultar prexudicada, nestes supostos:
- Cando a Administración modifique as características do servizo contratado por
razóns de interese público.

A este respecto, segundo extracto da Sentencia do Tribunal de Xustiza Europeo
de data 10/11/2011, o risco de explotación do servizo debe entenderse como
o risco de exposición ás incertezas do mercado, que pode traducirse no risco
de enfrontarse á competencia doutros operadores, o risco dun desaxuste entre
a oferta e demanda de servizos, o risco de insolvencia dos debedores dos
prezos polos servizos prestados, o risco de que os ingresos cubran integramente
os gastos de explotación ou incluso o risco de responsabilidade por un dano
causado por unha irregularidade na prestación do servizo.
6.3.2.

Análise Económica

- Cando actuacións da Administración determinen de forma directa a ruptura
substancial da economía do contrato.

Dende un punto de vista económico a xestión indirecta caracterízase polas
seguintes características:

- Cando causas de forza maior determinaran de forma directa a ruptura da
economía do contrato.

1. A auga ten un valor económico en tódolos diversos usos a que se destina, e
polo tanto e un ben económico.

4. A liberdade contractual debe de estar limitada

O cobro das tarefas cubrirá por unha parte os custes de explotación e por outro
as posibles inversións realizadas e os seus custes financeiros asociados. No caso
da xestión indirecta haberá ademais unha repercusión na tarefa dos beneficios
esperados da empresa, que se verán incrementados ao mellorar a xestión do
servizo.

A liberdade contractual non pode ser absoluta, e debe estar limitada cando
a súa existencia promova efectos externos que incidan na efectiva prestación
do servizo. Desta forma nos contratos de concesión ambas partes deben estar
sometidas á lexislación en materia de dereito laboral, dereito ambiental, etc. Que
puideran ocasionar unha vulneración ou deterioro do benestar xeral.
5. O contrato de concesión supón a transferencia do risco operacional
De acordo ao establecido na Directiva 2014/23/UE o contrato de concesión
de Servizos Públicos caracterízase principalmente porque implica sempre a
transferencia ao concesionario dun risco operacional de carácter económico que
Artigo 282 da LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO, “Modificación do contrato e mantemento
do seu equilibrio económico”.
(3)
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supón a posibilidade de que non recupere as inversións realizadas nin cubra
os custes que sufragara para explotar o servizos adxudicados en condiciones
normais de funcionamento, se ben parte do risco siga asumíndoo o poder ou
entidade adxudicadora. A regulamentación da adxudicación de concesións
mediante normas específicas non estaría xustificada si o poder adxudicador ou
entidade adxudicadora aliviase ao operador económico de calquera posible
perda garantindo uns ingresos mínimos que sexan iguais ou superiores ás
inversións e os custes que o operador económico deba asumir en relación coa
execución do contrato.

2. A capacidade inversora do sector privado pode resolver os problemas
financeiros das institucións públicas.
O sector privado acometerá as inversións precisas para manter os servizos de
abastecemento e saneamento sen repercutir estas nos orzamentos municipais.
Estas inversións no caso de superar un certo valor acometeranse mediante
financiamento externo, no cal o custe será repercutida directamente na tarefa
dos usuarios. E polo tanto tarefa da administración velar pola correcta aplicación
destas tarefas e asegurar as inversión comprometidas de cara a mellora-lo servizo.
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3. Custe de financiamento
O custe de financiamento das empresas privadas é, por norma xeral, maior que
o do estado. Sen embargo no caso dos municipios esta diferencia redúcese ou
incluso vese invertida. Como se comentou no punto anterior no caso dun maior
custe financeiro este verase repercutido nos usuarios.
4. Redución de custes gracias a economías de escala

servizos ou bens substitutos, etc.
- Imposibilidade de cobrar tarefas por factores de mercado, evasión do pago,
etc.
2. Risco por construción
Probabilidade de que o monto e a oportunidade do custo da inversión non sexan
os previstos e o grado de dificultade para a súa construción.

As economías de escala derivadas da xestión de varios contratos implicará unha
redución de custes gracias as sinerxías que se desenvolveron no apartado da
análise técnica.

- Deseño: riscos ligados á deficiencia do deseño do proxecto.

5. Estable en momentos de crise económica

- Medicións de obra: Errores en medicións de unidades ou variacións.

O contrato e as inversións comprometidas deben levarse a cabo incluso en
momentos de crise económica. A Administración debe exixir que así sexa e o
concesionario terá que cumprilo.

- Prezos: Diferencia entre prezos previstos e reais.

6.3.3.

Análise de riscos

No período de vixencia do contrato poden presentarse riscos de diversa natureza.
Estes deben ser analizados previamente á firma do contrato, buscando unha
asignación adecuada e eficiente, xa que poden xerar unha variación importante
nos resultados esperados polas partes contratantes.
Este risco impón ás partes a carga de previsión contra posibles fenómenos que
poidan incidir no contido económico do contrato. Así, as partes poden estipular
formas para contrarrestar o risco inherente a este tipo de contratos, incluír
cláusulas de estabilización monetaria, mecanismos de revisión periódica de
tarifas e taxas, o outorgamento de subvencións ou garantías, cambio do prezo
concesional, ou o outorgamento de anticipos sen interese.
As clases de riscos que poden atoparse nun contrato de concesión son os
seguintes:
1. Risco comercial
Aparece cando os ingresos operativos difiren dos esperados debido a:
- Demanda estimada < Demanda real, xa sexa por unha resposta negativa
dos usuarios polos altos prezos, cambios de hábitos de consumo, presencia de

- Xeolóxicos: Continxencias relacionadas con imprecisións nos estudos do terreo
ou imprevistos.

- Prazos: Variacións por motivos internos e externos.
3. Risco por operación
Incumprimento dos parámetros de desempeño especificados, custos de operación
e mantemento maiores aos estimados, dispoñibilidade e custo dos materiais e
equipos de recambio, interrupción da operación por acto u omisión do operador,
etc.
O risco de operación incide directamente sobre os ingresos da concesión, xa
sexa por un incremento nos custos ou menores niveles de produtividade.
4. Riscos financeiros
Refírese tanto á dificultade de obtención de recursos para o financiamento da
execución do contrato como as condicións do financiamento.
5. Riscos regulamentarios
Os contratos de concesión están fortemente influenciados pola seguridade
xurídica do país. Cómpre sinalar que son contratos de gran duración, o que
pode verse afectado por cambios regulamentarios que afecten ás condicións do
contrato.
6. Risco por forza maior
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Eventos que se atopan fóra do control das partes e a súa ocorrencia outorga o
dereito a solicitar a modificación do contrato4.
7. Risco por adquisición ou ocupación de predios
Asociado ao custo de adquisición/ocupación, dispoñibilidade e a xestión, en
aqueles predios necesarios para as labores de mantemento e explotación.
8. Riscos ambientais

RESUMO DE RESULTADOS
1. RESUMO DOS INGRESOS DERIVADOS DA APLICACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL Nº13
REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO SUBMINISTRO DE AUGA E DO SERVIZO DA REDE DE
SANEAMENTO E DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.
Total facturación agua
Total facturación alcantarillado
Total facturación depuración

2012
418.349,56 €
38.380,81 €
185.444,36 €

2013
435.033,32 €
84.643,38 €
293.812,34 €

2014
417.246,10 €
81.857,41 €
301.720,92 €

2015
427.058,03 €
87.399,53 €
309.534,81 €

TOTAL FACTURACIÓN

642.174,73 €

813.489,04 €

800.824,43 €

823.992,37 €

Obrigacións que emanan das licencias ambientais, dos plans, da lexislación, etc.,
polo posible dano que se produza no ecosistema pola construción ou operación
dos proxectos entregados en concesión.
9. Risco pola obtención de licencias
Risco debido á non obtención de licencias ou permisos obrigatorios que se
requiren para a construción ou operación.
6.3.4.

Valoración económica da xestión indirecta

O servizo de abastecemento, saneamento e depuración prestado pola empresa
xestora Viaqua supón un custo para os habitantes do Concello que se repercute
vía tarifa. A partir dos datos de liquidacións da empresa Viaqua, presentados
polo concello para os anos 2012, 2013, 2014 e 2015, obtense os valores que
supoñen para o concello a concesión do servizo.
Non se avaliará o canon cobrado por Augas de Galicia, xa que este será igual
nas dúas modalidades de xestión analizadas. Este canón repercútese como unha
unidade independente ao consumidor final polo que atópase fóra dos números
que se presentan a continuación:

O Artigo 107 da LEI DE CONTRATOS DO SECTOR PÚBLICO, “Modificacións non previstas na
documentación que rexe a licitación” establece que “1. As modificacións non previstas nos pregos ou
no anuncio de licitación solo poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a concorrencia
dalgunha das seguintes circunstancias:”... ”c) Forza maior ou caso fortuíto que fixeran imposible a
realización da prestación nos termos inicialmente definidos.”
(4)
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FACTURACIÓN
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2. RESUMO DA APLICACIÓN DO PUNTO 7º PERTENCENTE Ó CONTRATO ADMINISTRATIVO
REFERENTE Á CONCESIÓN DA XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE ABASTECEMENTO E
SANEAMENTO DE AUGAS
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Para poder analizar o custo do m3 de cada servizo é necesario recorrer a
desagregación das liquidacións presentadas. Para isto analizouse a desagregación
do ano 2014 por ser o que presenta os datos completos. Preséntase nas anteriores
táboas o resumo destes prezos obtidos para o ano 2014, que permitirá facer
unha comparación co custo que supón a xestión directa do servizo.

equilibrio económico trala entrada en funcionamento de novas instalacións no
ano 2012 estimouse un custe efectivo de 933.855, 63 € para o ano 2013, al
que será preciso engadir as correspondentes actualizacións do IPC. O valor deste
importe está determinado polos ingresos a asegurar ao concesionario segundo
as cláusulas contractuais e o incremento derivado das novas instalacións.

Máis alá da facturación e dos ingresos acadados, desde a perspectiva da
prestación do servizo, independentemente do modelo de xestión directo ou
indirecto, por parte do Concello de Bergondo atopase a cuestión do custo
efectivo, o cal ven definido pola Orde HAP/2075/2014, de 6 de novembro,
pola que se establecen os criterios de cálculo do custo efectivo dos servizos
prestados polas entidades locais. Para o caso da xestión indirecta este custo
efectivo determinase, segundo o artigo 6 da mencionada orde.

6.4.
Avaliación. Vantaxes e Desvantaxes da Xestión
Indirecta en Réxime de Concesión

No presente caso, o custo efectivo terá que ter en conta a necesidade do
equilibrio económico da concesión, como se indica na Cláusula 36º do Contrato
da mesma, na que se sinala a necesidade do seu mantemento e que os ingresos
estarán baseados no estudo económico presentado polo licitador. Así, e tendo
en conta as Cláusulas 36º e 38º do Contrato e o restablecemento do devandito
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Dentro dos distintos modelos de xestión de servizos atopase a Xestión Indirecta,
na cal participa a iniciativa privada, en xeral como prestadora do mesmo,
mentres que a Administración Pública permanece como titular da propiedade
das infraestruturas existentes. Deste xeito, nas formas de xestión indirecta dos
servizos públicos, unha organización independente, colabora coa entidade
titular do servizo, podendo participar na xestión en diferentes grados. Existe unha
colaboración externa polo que se leva a cabo un reparto de responsabilidades
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sobre o servizo e o risco económico.
A colaboración articúlase formalmente por medio dun contrato polo que
se considera unha modalidade contractual de xestión. A concesión é o caso
máis tradicional e prototípica de xestión indirecta, na cal se transfire a xestión
a unha empresa independente que asume o risco económico da actividade, o
denominado risco e ventura. Esta poderíase considerar a principal vantaxe da
concesión, xa que o risco económico derivado da prestación do servizo non
repercute na Administración titular.
Ligado a este último punto, outra das liñas estratéxicas da xestión mediante
concesión é a redución dos custos de operación. A redución de custos basease
no aproveitamento das economías a escala do provedor que confire unha maior
eficiencia e como consecuencia permiten transferir os seus custos a un prezo
mais reducido que o custo interno da organización a que prové. Este concepto é
fundamental a hora de tomala decisión de proceder cunha concesión dos servizos
de abastecemento e saneamento, e debe estar sempre xustificado tanto no curto
coma no longo prazo xa que as posibles variacións no entorno da empresa
concesionaria poden afectar os seus custos e polo tanto ao custo de transferencia.
De achegarse a situación na que os custos soportados son moi próximos os dunha
estimada xestión directa, e antes de tomar á decisión de recuperar a xestión, a
administración debe ter en conta tamén que a súa capacidade de organización
pode verse afectada por non contar co coñecemento e habilidades necesarias
para proceder a realización do servizo dun xeito inmediato, necesitando un
período de adaptación e axustes para acadar o mesmo nivel de eficiencia do
servizo.
Cando se decide pola concesión do servizo estase a supoñer que a capacidade
da concesionaria é superior en funcións de organización, coñecemento,
dirección e xestión en relación co servizo proporcionado. Isto non quere dicir
que a administración deba permitir que se produza unha desvinculación ou
descoñecemento do servizo e das infraestruturas. Un dos problemas que presenta
a xestión indirecta e implementar unha boa coordinación entre a administración
e a concesionaria, mantendo a primeira coñecemento actualizado sobre o
funcionamento, as infraestruturas e os procesos do servizo.

vantaxes e desvantaxes da xestión indirecta.
XESTIÓN INDIRECTA
VANTAXES
DESVANTAXES
Acceso a persoal cualificado
Descoñecemento da concesionaria
Centrarse
nas
actividades
básicas. Dificultade de coordinación entre servizos
(Especialización)
Complementar recursos e capacidades
Complicación para reverter decisións.
(Rescate)
Fexibilidade nas operacións dos servizos
Perda da autonomía nas decisións
Liberización de recursos
Risco de variabilidade nos custos
Maior eficiencia e economías de escala. Perda do control das actividades. Pode
Normalmente, estes servizos son prestados perder o control da operación se as
por empresas especializadas, que teñen tarefas de supervisión necesarios non son
suficiente capacidade e medios para a realizadas pola administración, ou se
explotación, algo que no caso de pequenos non ten o coñecemento técnico para esta
concellos sería complexo en xestión directa. finalidade.
Redución de custos e riscos que son Prexudicar recursos e capacidades.
trasladados ao concesionario
O beneficio operativo non reverte no
municipio.
Obter habilidades e capacidades
Risco de desvinculación co servizo. Posibles
reducións na calidade do servizo, se non
hai un control axeitado sobre o operador.
Xestión de incidencias máis rápida. A Aínda que o concesionario acepta o
escala das concesionarios permítelles ter contrato co risco propio da cláusula, é a
persoal de emerxencia e equipos para administración contratante quen asume a
atender avarías. O ter maior número responsabilidade derivada.
de traballadores permite cambios de
configuración, todos os días do ano.
Maior facilidade de financiamento para o
sector privado respecto das Administracións
Públicas.
A Independencia entre o regulador e o
operador está garantida.

Para concretar e axudar a establecer unha liña estratéxica baseada en conceptos
o máis obxectivos posible, a continuación presentase un listado das principais
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7. O Modelo de Xestión Directa. Análise e Avaliación
Do mesmo xeito que na análise do modelo de Xestión Indirecta, a perspectiva
adoptada no estudo é xeral, omitindo análises teóricas. O estudo ten en conta
que a xestión actual dos servizos municipais de abastecemento e saneamento de
augas do Concello de Bergondo figura como unha concesión, polo que calquera
hipotética instauración dalgún dos sistemas de xestión directa legalmente previstos
- e a continuación analizados - requiriría da “remunicipalización” do servizo.
7.1.

Análise Xurídica – Administrativa

7.1.1.

Delimitación conceptual

Nos foros de debate social sobre o modo idóneo de acometer a xestión dos
servizos de abastecemento e saneamento de augas adoitan ser citados de forma
recorrente expertos internacionais como, por exemplo, EMANUELE LOBINA
(“Our Public Water Future: The Global Experience with Remunicipalisation”,
Public Services International Research Unit, Universidade de Geenwich, 2015),
HELLMUT WALLMANN, ZAFAR ADEEL e outros. Con todo, o entendemento non
sempre preciso de termos como “servizo público”, ”xestión de servizos públicos”,
“municipalización”, “remunicipalización”, “privatización”, etc. - agravado, en
ocasións, polas diferenzas idiomáticas e entre os ordenamentos xurídicos de
orixe dos autores - esixe realizar unha serie de consideracións previas, se
pretende adaptar a formulación da cuestión a parámetros recoñecibles polo
Dereito espanol.
Así, o concepto de “privatización” que adoita ser utilizado fóra do ámbito
xurídico é sinónimo de imposición de medios de xestión indirecta dos servizos
públicos, pero non de devolución destes servizos a un sistema de libre mercado
(de xeito que, dada tal “privatización”, mantense realmente o carácter “público”
dos servizos). Por iso, o que en verdade defenden quen se opoñen a esa práctica
na materia que aquí nos ocupa é que o fornezo do auga a poboacións pase a
ser xestionado de forma directa pola Administración titular dos mesmos, non que
a actividade se converta en servizo público, pois nunca deixaría de ser unha
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actividade prestacional en devandito réxime - por máis que poida existir un ente
privado levando a cabo a xestión como mandatario do poder público, baixo
algunha das distintas coberturas legalmente previstas respecto diso -.
Importa, pois, definir claramente os conceptos a empregar no estudo xurídico
do tema, a fin de non caer en confusións terminolóxicas como as antes citadas.
Para iso resulta clave a consulta dos traballos do Catedrático de Dereito
Administrativo da Universidade de Barcelona JOAQUÍN TORNOS MAIS (v.
gr., “A Remunicipalización dos Servizos Públicos Locais. Algunhas Precisións
Conceptuais”. O Cronista do Estado Social e Democrático de Dereito, Iustel,
febreiro-marzo, 2016), a quen se segue en orde definir que debe entenderse
por MUNICIPALIZACIÓN e por REMUNICIPALIZACIÓN, aos efectos do noso
ordenamento.
De acordo co citado autor, MUNICIPALIZAR é tan só asumir a concreta
responsabilidade da Administración Local na prestación efectiva dun servizo
declarado público, excluíndo a iniciativa privada que, no seu caso, puidese vir
prestando o mesmo (sen que iso supoña, necesariamente, acometer a xestión
directa de tal prestación).
É certo que si a “municipalización” dun servizo implicase tamén a propia iniciativa
do Concello de converter unha actividade ata entón privada en pública, estaríase
xa ante a creación do servizo público en si e o procedemento aplicable con
arranxo á normativa vixente deviría máis complexo. Iso non sucede no ámbito do
que aquí se trata, tal e como se pasa a analizar.
A título introdutorio, cabo definir - de acordo con JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ-ALONSO
CAMPS (“O servizo Público Local. Redimensionamiento e Xestión de Actividades
e Servizos Público” en “A Reforma do Réxime Xurídico da Administración Local”.
O Consultor dos Concellos, 2014) - a ACTIVIDADE DE SERVIZO PÚBLICO NO
ÁMBITO LOCAL como aquela que reúne as seguintes notas características:



Vén declarada pola lexislación como servizo público local ou asumida
como tal pola entidade no ámbito das súas competencias e de
conformidade co procedemento administrativo establecido.



Desenvólvese por unha Entidade Pública Local, por si ou mediante un

“ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A XESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA DOS SERVIZOS
DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO DO CONCELLO DE BERGONDO”
xestor contratado, para satisfacer as necesidades dos usuarios.


Caracterízase obxectivamente por vir constituída por prestacións técnicas
que reportan utilidades aos usuarios que as reciben.



Está configurada baixo criterios de xeneralidade e igualdade e nunhas
condicións de continuidade e regularidade.

Pois ben, na actualidade, o artigo 86.2 de Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
das Bases do Réxime Local (LRBRL); declara a reserva en favor das Entidades
Locais de actividades ou servizos esenciais entre as que se achan sinalados, de
forma expresa, o abastecemento domiciliario e a depuración de augas. Sendo
tales determinacións concordantes coas atribucións de competencias aos Entes
Locais que efectúan os artigos 25.2.l e 26.1.a de a propia LRBRL e 80.2.l e 81.a
de a Lei 5/1997, de 22 de xullo, reguladora da Administración Local de Galicia.
No caso de Galicia, estes últimos incisos deben ser postos en relación co
establecido no artigo 5 da Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de
Galicia, segundo o cal corresponden aos Entes Locais as competencias relativas
ás materias seguintes:
a) Abastecemento domiciliario de auga potable e o seu control sanitario.
b) Alcantarillado.
c) Tratamento de augas residuais, respecto de as instalacións non comprendidas
no ámbito do artigo 32 da precitada Lei 9/2010 (Plan Galego de Saneamento)
ou respecto de aquelas sobre as cales os municipios non exerciten a opción
prevista na Disposición Transitoria Quinta da mesma norma legal (traspaso de
xestión de servizos vinculados ao Plan Galego de Saneamento).
d) O exercicio de calquera outra función relacionada coas que anteceden,
establecida na Lei 9/2010 ou no resto do ordenamento xurídico de aplicación.
Engade o precepto de referencia (artigo 86.2 da LRBRL) que a efectiva execución
dos cometidos sinalados en réxime de monopolio require, ademais do acordo de
aprobación do pleno da correspondente Corporación Local, a aprobación polo
órgano competente da Comunidade Autónoma.
Completa o anterior o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo

que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia
de Réxime Local (TRRL); cuxo artigo 97 sinala que o exercicio de actividades
económicas polas Entidades locais require:
a) Acordo inicial da Corporación, previa designación dunha Comisión de estudo
composta por membros da mesma e por persoal técnico.
b) Redacción por devandita Comisión dunha memoria.
c) Exposición pública da memoria e
d) Aprobación do proxecto polo Pleno da Entidade local.
Pois ben, para a execución efectiva en réxime de monopolio das actividades
reservadas de acordo co disposto no artigo 86.2 da LRBRL, o artigo 97 do TRRL
engade que se requirirá o cumprimento dos trámites anteriores ?só que referidos
á conveniencia do réxime de monopolio? e solicitarase informe da autoridade de
competencia correspondente (aínda que o antedito acordo inicial da Corporación
deberá ser adoptado por maioría absoluta do número legal de membros).
Recaído tal acordo da Corporación, elevarase o expediente completo ao órgano
competente da Comunidade Autónoma. E o Consello de Goberno desta deberá
resolver sobre a súa aprobación no prazo de tres meses. (Se se solicitase dictame
do Consello de Estado ou do órgano consultivo superior do Consello de Goberno
da Comunidade Autónoma, onde existise, non se computará o tempo investido
en evacuar a consulta).
Se condensa a primeira parte do ata aquí indicado na Sentenza do TSX de
Galicia 1724/2005, de 25 de novembro, recurso 7359/2003, ao indicar que:
“Esa reserva de actividades en favor de los Entes Locales que ha
de hacerse por Ley constituye sin duda una excepción a la libertad
de empresa que reconoce el art. 38 de la propia Constitución.
Tal reserva no exige sin embargo que deba hacerse mediante
Ley orgánica, sino que puede hacerse mediante Ley ordinaria,
pareciendo ser esa reserva de Ley absoluta y si tradicionalmente
se vienen distinguiendo dos supuestos de reserva: originaria y
sucesiva, haciendo la primera referencia a recursos que aún no
han sido objeto de explotación y sobre todo a servicios que no se
encuentran en el sector privado, es decir, actividades o servicios que
no han sido aún objeto de realización o prestación, en cuyo caso
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la reserva al sector público de unos y otros no debe ir acompañada
de indemnización alguna. El supuesto es del todo diferente cuando
algún sujeto privado se halla explotando algún recurso a través
de un título bien sea jurídico privado o bien adquirido mediante
concesión administrativa, en cuyo caso la reserva al sector público
ha de ir acompañada de una indemnización. La situación es similar
a la que se produce cuando la reserva afecta a algún servicio que
ya se viniere realizando o prestando por algún particular, máxime
cuando aquella suponga además la transferencia al sector público
de bienes de titularidad privada, operación que supone sin duda
una verdadera expropiación o privación de bienes o derechos, a la
que el art. 33.3 de la CE anuda la correspondiente indemnización”.
Fixada a competencia, o exercicio efectivo da mesma (o que constitúe unha
obrigación no caso desta actividade prestacional esencial que son os servizos
públicos obrigatorios como os de abastecemento e saneamento de augas
que nos ocupan), sométese a un procedemento específico denominado a
“municipalización” do servizo.
A partir de aí a normativa abre marxes que suscitan unha diversidade de
posibilidades de xestión do servizo declarado público e, a continuación,
“municipalizado”. Expono a Sentenza do Tribunal Supremo de 21 de decembro
de 2000, recurso de casación 6448/1996, nos termos seguintes:
“Por lo que ya en particular se refiere al ejercicio de actividades
o servicios en régimen de monopolio, por parte de las Entidades
Locales, la lectura de los artículos 129 de la CE, 86 de la LBRL y
96 y 97 del TRRL permite distinguir, como aspectos o conceptos
diferenciados, los siguientes:
–La posibilidad general de reservar al sector público actividades
o servicios esenciales, con la consiguiente exclusión respecto de
ellos de la titularidad privada, que está prevista en la Constitución,
y para la que dicha norma fundamental requiere una específica
habilitación legal (al disponer que ha de hacerse “mediante ley”).
–La habilitación legal específicamente referida a la reserva en favor
de las Entidades locales del servicio esencial de abastecimiento y
depuración de augas, que se encuentra establecida en el artículo
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86 de la LBRL.
–La decisión de la Entidad local por la que, ejercitando esa
habilitación legal, asume de manera efectiva la responsabilidad
sobre la ejecución de la actividad legalmente reservada, para
desarrollarla en régimen de monopolio, y que, por ello, impide en
lo sucesivo la iniciativa privada que con anterioridad pudiera haber
existido sobre esa actividad. Esta decisión requiere cumplir los
trámites ordenados en los artículos 86 LBRL y 97 TRRL, y, además, la
aprobación del órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma.
–La gestión del servicio monopolizado, que puede ser directa o
indirecta. Y
–La adjudicación a un particular del contrato por el que se encarga
de la gestión indirecta del servicio municipal monopolizado”.
En definitiva, a xestión do servizo público municipal monopolizado pola
Administración Local de abastecemento e saneamiento de augas, poderá ser - no
noso Dereito - directa ou indirecta.
Exprésao así a STS de 23 de febreiro de 2015, recurso de casación 595/2013:
“El modo de gestión no ha afectado a la prestación del servicio en
régimen de monopolio (...) pues la efectiva ejecución del monopolio
se realizó hace más de 50 anos. El servicio sigue siendo un
monopolio, aunque pase a depender de una empresa mixta.
El tantas veces citado artículo 109 del Texto Refundido está pensado
para el caso en el que varios municipios deciden de mutuo acuerdo
municipalizar su servicio de augas, sea por medio de un consorcio
o por alguna otra forma de mancomunidad; pero no para cambiar
el modo de gestión de un servicio ya municipalizado y prestado en
régimen de monopolio desde el ano 1954”.
Xa que logo e, de novo, acudindo ás definicións acuñadas por JOAQUÍN
TORNOS MAIS (op. cit.): REMUNICIPALIZAR non vai supoñer nin crear un novo
servizo público, nin evitar a privatización ?no sentido de devolver esta actividade
a un réxime de mercado-. Pois, ao “remunicipalizar” tan só actúase sobre a forma
de xestión dun servizo público que, en canto tal, permanece inalterado. Non se
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trata dun proceso en virtude do que servizos privatizados volvan ser declarados
servizos públicos e prodúzase unha nova asunción por parte da Administración
da garantía da prestación dun servizo que se devolveu ao mercado. Porque esta
garantía - a condición da prestación como servizo público - non desaparecera.
O que modifica a “remunicipalización” é só como, en concreto, lévase a cabo
a prestación dun servizo que non deixou de ser un público, aínda que a súa
xestión viñese encomendada a un suxeito privado a quen se fai desaparecer da
ecuación..
Aínda máis claramente, indica o mesmo autor (op. Cit.):
“En todo caso para remunicipalizar es necesario que haya existido
previamente una municipalización y un acuerdo de gestión
indirecta. Esta segunda decisión es la que se quiere modificar. De
hecho es una tercera decisión. Primero se califica de forma general
una actividad prestacional como servicio público, luego un ente
concreto decide municipalizarla, es decir, asumir su prestación
efectiva, y en tercer lugar se decide que esta prestación efectiva se
llevará a cabo de forma directa o indirecta”.
Convindo, pois, que “remunicipalizar” significa recuperar a xestión directa
de servizos públicos xa “municipalizados” e que se están prestando mediante
fórmulas de xestión indirecta; pásanse a expoñer os principais aspectos xurídicos
de tal implantación sobrevenida da alternativa de xestión directa dun servizo
público municipal de abastecemento e saneamento de augas.

7.1.2.

Modalidades de Xestión Directa

A Directiva 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de
febreiro de 2014, relativa á adxudicación de contratos de concesión establece:
“La presente Directiva reconoce el principio de libertad de
administración de las autoridades nacionales, regionales y locales,
de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión. Dichas
autoridades tienen libertad para decidir la mejor forma de gestionar
la ejecución de obras o la prestación de servicios, en particular
garantizando un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad

económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso
universal y de los derechos de los usuarios en los servicios públicos.
Dichas autoridades podrán optar por realizar sus funciones de
interés público con recursos propios o en colaboración con otras
autoridades o confiarlas a operadores económicos”
En igual sentido, o artigo 85. 2 da LRBRL sinala que os servizos públicos de
competencia local haberán de xestionarse da forma máis sostible e eficiente de
entre as enumeradas a continuación:
a) Xestión directa por:
•

A PROPIA ENTIDADE LOCAL

•

ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL

•

ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL

•

SOCIEDADE MERCANTIL LOCAL, CON CAPITAL DE TITULARIDADE
PÚBLICA

b) Xestión indirecta (...).
Pero o mesmo precepto (artigo 85. 2 da LRBRL) aclara que, no marco da
xestión directa, só poderá encauzarse a prestación a través de entidade pública
empresarial local ou de sociedade mercantil local cando quede acreditado
mediante memoria xustificativa elaborada ao efecto que resultan máis sostibles e
eficientes que a xestión pola propia Entidade Local ou por organismo autónomo
local, para o que se deberán ter en conta os criterios de rentabilidade económica
e recuperación do investimento. Ademais, deberá constar no expediente a
memoria xustificativa do asesoramento recibido que se elevará ao Pleno para
a súa aprobación onde se incluirán os informes sobre o custo do servizo, así
como, o apoio técnico recibido, que deberán ser publicitados. A estes efectos,
solicitarase informe do interventor local quen valorará a sustentabilidade
financieira das propostas suscitadas, de conformidade co previsto no artigo
4 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Presupuestaria e
Sustentabilidade Financeira.
En canto aos matices que separan ás diversas modalidades de xestión directa
permitidas pola LRBRL, poden resultar ilustrativos a modo de exemplo os cadros
elaborados por FEDERICO BARREIRA VILÉS (“Un Tipo de Organismo Público, a
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Entidade Pública Empresarial Local”, Revista Electrónica do Centro de Estudos
Municipais e de Cooperación Internacional, xaneiro-marzo, 2009), en orde a
establecer diferenzas entre os Organismos Autónomos e as Entidades Públicas
Empresariais. Cadros que, a continuación, reprodúcense parcialmente, tendo en
conta as modificacións introducidas pola Lei 40/2015, de 1 de outubro, de
Réxime Xurídico do Sector Público.
Entidade Pública
Empresarial
Réxime xeral
Dereito Administrativo
Dereito Privado
Potestades de autoridade Si
No
(salvo
excepcións
pública
concretas)
Persoal
Empregados públicos (caben Dereito
Laboral
excepcións)
(particularidades
para
directivos)
---

Patrimonio
Contratación
Orzamento

Control
Impugnación
resolucións

Organismo Autónomo

Propio ou adscrito
LCSP
LGP

Verificación
permanente
de Lei 39/2015

Propio ou adscrito
LCSP
LGP

municipal Revisión
municipal
de
auditoría de contas anuais.
Lei 39/2015

Así pois, os ORGANISMOS AUTÓNOMOS son entidades de dereito público,
con personalidade xurídica propia, tesorería e patrimonio propios e autonomía
na súa xestión, que desenvolven actividades propias da Administración Pública
(incluída a de xestión de servizos públicos), en calidade de organizacións
instrumentais diferenciadas e dependentes desta. Dependen da Administración
que, de acordo coa lei, creounos; Administración á que corresponde a dirección
estratéxica, a avaliación dos resultados da actividade e o control de eficacia do
organismo do que se trate. Este rexerase polo disposto na normativa que ampare
a súa creación, nos seus estatutos, na Lei de Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, no Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, na Lei 33/2003, de 3 de novembro, e o resto das normas de dereito
administrativo xeral e especial que lle sexa de aplicación. En defecto de norma
administrativa, aplicarase o Dereito común. E o seu persoal será funcionario ou
laboral rexido polo previsto no vixente Estatuto Básico do Empregado Público
(EBEP) e demais normativa reguladora dos funcionarios públicos, así como pola
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normativa laboral.
Mentres, as ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS réxense polo Dereito privado
(excepto na formación da vontade dos seus órganos, no exercicio das potestades
administrativas que teñan atribuídas excepcionalmente e nalgúns outros aspectos
específicos para os que se prevé unha regulación análoga á dos organismos
autónomos). E o seu persoal rexerase por Dereito laboral, con aplicación puntual
de preceptos do EBEP.
Sobre ORGANISMOS AUTÓNOMOS E ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIAIS
engade o artigo 85.bis da LRBRL as seguintes especialidades cando se trate de
instancias de CARÁCTER MUNICIPAL:
a) A súa creación, modificación, refundición e supresión corresponderá ao Pleno
da entidade local, quen aprobará os seus estatutos. Deberán quedar adscritas
a unha Concellaría, Área ou órgano equivalente da entidade local, aínda
que, no caso das entidades públicas empresariais, tamén poderán estalo a un
organismo autónomo local. Excepcionalmente, poderán existir entidades públicas
empresariais cuxos estatutos asígnenlles a función de dirixir ou coordinar a outros
entes da mesma ou distinta natureza.
b) O titular do máximo órgano de dirección dos mesmos deberá ser un funcionario
de carreira ou laboral das Administracións públicas ou un profesional do sector
privado, titulados superiores en ambos casos, e con máis de cinco anos de
exercicio profesional no segundo. Nos municipios sinalados no Título X da LRBRL,
terá a consideración de órgano directivo.
c) Nos organismos autónomos locais deberá existir un consello reitor, cuxa
composición determinar nos seus estatutos.
d) Nas entidades públicas empresariais locais deberá existir un consello de
administración, cuxa composición determinar nos seus Estatutos. O secretario
do Consello de Administración, que debe ser un funcionario público ao que se
esixa para o seu ingreso titulación superior, exercerá as funcións de fe pública e
asesoramento legal dos órganos unipersoais e colexiados destas entidades.
e) A determinación e modificación das condicións retributivas, tanto do persoal
directivo como do resto do persoal, deberán axustarse en todo caso ás normas
que respecto diso aprobe o Pleno ou a Xunta de Goberno, segundo corresponda.
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f) Estarán sometidos a controis específicos sobre a evolución dos gastos de persoal
e da xestión dos seus recursos humanos polas correspondentes concellarías,
áreas ou órganos equivalentes da entidade local.

E os correspondentes vos estatutos determinarán a forma de designación e o
funcionamento da Xunta Xeral e do Consello de Administración, así como os
máximos órganos de dirección das mesmas.

g) O seu inventario de bens e dereitos remitirase anualmente á concellaría, área
ou órgano equivalente da entidade local.

En calquera caso, a forma de xestión pola que se opte deberá ter en conta o
disposto no Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, no que
respecta ao exercicio de funcións que corresponden en exclusiva a funcionarios
públicos (de novo: artigo 85.2 da LRBRL).

h) Será necesaria a autorización da concellaría, área ou órgano equivalente
da entidade local á que se atopen adscritos, para celebrar contratos de cuantía
superior ás cantidades previamente fixadas por aquela.
i) Estarán sometidos a un control de eficacia pola concellaría, área ou órgano
equivalente da entidade local á que estean adscritos.
j) Calquera outra referencia a órganos estatais efectuada na Lei 6/1997, de
14 de abril, e demais normativa estatal aplicable, entenderase realizada aos
órganos competentes da entidade local.
(As referencias efectuadas á Xunta de Goberno, entenderanse efectuadas ao
Pleno nos municipios en que non exista aquela).
Polo demais, os estatutos dos organismos autónomos e entidades públicas
empresariais, cando se trate de instancias de carácter municipal, deberán incluír
o contido fixado polo propio artigo 85.bis da LRBRL e ser aprobados e publicados
con carácter previo á entrada en funcionamento efectivo.
En canto á modalidade de xestión directa de servizos públicos municipais distinta
da asunción polo propio Concello á que, ata ese punto non se fixo referencia
específica: as SOCIEDADES MERCANTÍS LOCAIS, dispón lle artigo 85.ter da
LRBRL que se rexerán íntegramente, calquera que sexa a súa forma xurídica, polo
ordenamento xurídico privado, salvo as materias en que lles sexa de aplicación
a normativa orzamentaria, contable, de control financeiro, de control de eficacia
e contratación.

En definitiva, para acometer unha “remunicipalización” (considerando á mesma
como a recuperación da xestión directa pola Administración dun servizo público
en réxime de xestión indirecta), o Ente Municipal debe, en primeiro lugar, poñer
fin ao sistema de xestión indirecta a través do que se veña prestando o servizo
e, a continuación, decidirse por unha das distintas opcións de xestión directa
contempladas na LRBRL.
En tal sentido, cabo aludir a unha potestade discrecional, porque a Administración
non está abocada na súa actuación a unha única posibilidade, o que supón a
existencia dun marco de funcionamento no que caben interpretacións ao intervir
unha marxe de subxectividade. A potestade discrecional implica unha facultade
de opción entre dúas ou máis solucións igualmente válidas segundo o Dereito.
Pero como a discrecionalidade non equivale nunca a arbitrariedade (artigo 9.3
da Constitución), puntualízase que o exercicio da potestade discrecional esixe
que o acto en que se concreta o exercicio desa potestade sexa razoado (STS de
20 de setembro de 1994).
O acto en que se concreta o exercicio desa potestade discrecional, ademais, debe
respectar os elementos regulados - por poucos que sexan - que toda atribución
de poderes á Administración sempre conleva. No noso caso, entran en xogo tres
niveles de tales elementos regulados:

Así, a sociedade deberá adoptar unha das formas previstas no texto refundido
da Lei de Sociedades de Capital aprobado polo Real Decreto Lexislativo
1/2010, de 2 de xullo, e na escritura de constitución constará o capital que
deberá ser aportado polas Administracións Públicas ou polas entidades do
sector público dependentes das mesmas ás que corresponda a súa titularidade.
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Xestión directa VS Xestión indirecta

- Decisión discrecional

Modalidades de xestión directa

- Interese público.
- Municipio propiamente dito.
- Organismo autónomo municipal (artigos 85 e 85
bis da LRBRL)
- Entidade Pública Empresarial Local (artigos
85 e 85 bis da LRBRL) –requisitos adicionais de
xustificación–.

Organismo autónomo municipal
Entidade Pública Empresarial Local
Sociedade Mercantil Local



- Sociedade Mercantil Local (artigo 85 ter da
LRBRL) –requisitos adicionais de xustificación–.
- Réxime de Dereito Público.
- Mistura de réximes público e privado.
- Aplicación de Dereito Privado, salvo excepcións.

Ao decidir a Administración Local “remunicipalizar” un servizo público
de abastecemento e saneamento de augas, debe asegurarse de que
iso garanta un alto nivel de calidade, seguridade e accesibilidade
económica, a igualdade de trato e a promoción do acceso universal e dos
dereitos dos usuarios (segundo sinala Directiva europea de Concesións)
e de que a forma de xestión sexa a máis sostible e eficiente (LRBRL).



A maiores, o modo de xestión polo que se opte deberá respectar o
disposto en canto ao exercicio dos cometidos que corresponden en
exclusiva a funcionarios públicos (LRBRL e EBEP).



Sen deixar de ter en conta o anterior, unha vez elixida a xestión directa,
só caberá recorrer para encauzarla a entidade pública empresarial
local ou a sociedade mercantil local cando quede acreditado mediante
memoria xustificativa elaborada ao efecto que iso resulta máis sostible
e eficiente que a xestión pola propia Entidade Local ou por organismo
autónomo local, en orde ao que haberán de ser ponderados os criterios
de rentabilidade económica e recuperación do investimento, así como
tramitar un expediente específico a tenor da LRBRL e a normativa sobre
estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.

Como se deduce do anterior, para “remunicipalizar” faise preciso xustificar a
opción pola xestión directa e as súas vantaxes respecto da xestión indirecta. Así,
a valoración dos custos da “remunicipalización” debé ser, pois, absolutamente
fundamental. Respecto diso cabe remitirse ao punto de “Análise Xurídica do
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Contrato Administrativo Referente á Concesión da Xestión dos Servizos Públicos
de Abastecemento e Saneamento de Augas no Concello de Bergondo”, do que
se extrae o seguinte resumo:
Extinción
ordinaria
Contrato (cumprimento).

do - Artigos 222, 278 e 283 da LCSP.

- Cláusulas Terceira e Oitava, apartado 1, e Décima do
Contrato.
Extinción
anticipada
do - Artigos 223 e seguintes da LCSP.
Contrato (resolución). Causas
- Especial interese: artigo 223 letras f), g) e h) da LCSP.
xenerais.

- Sobre posibles incumprimentos do contratista, vid.
artigo 33.2 da LAG.
Extinción
anticipada
do - Artigos 286 e seguintes da LCSP.
Contrato (resolución). Causas
- Especial interese: rescate (vid. seguinte epígrafe).
específicas.
Únicos casos en que non - Resolución por incumprimento culpable do concesionario.
procede indemnización ó
- Expiración do Contrato (2022).
contratista
Extinción por mutuo acordo
- Só cando falte outra causa de resolución imputable ó
contratista.
- Razóns de interese público fagan innecesaria o
inconveniente a permanencia do contrato.
- Os dereitos e obrigacións das partes acomodaranse ó
validamente estipulado por elas.
Marco legal do rescate
Características

- Artigos 286.b e 287.2 da LCSP.
- Extinción anticipada do Contrato por razóns de interese
público debidamente acreditadas.
- Non carácter sancionador.

Procedemento
Indemnización ó contratista

- Decisión discrecional e non arbitraria.
- Artigo 109 do RD 1.098/2001
- Lucro cesante (compensación do beneficio
correspondente a aos anos de concesión que restasen).
- Obras, instalacións e equipos, despidos de persoal
contratado, outros prexuízos a terceiros, arrendamentos,
stocks, subministros, produtos, etc.
- Cláusulas Oitava e Novena do Contrato e Punto 5.9
da Oferta.
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Remunicipalización

- Recuperación da xestión directa pola Administración
dun servizo público en réxime de xestión indirecta-.

4. Eficacia e celeridade na xestión de incidencias

- Potestade discrecional (exercicio motivado e respectando
elementos regulados, taxados por Lei).
Únicos casos en que non - Resolución por incumprimento culpable do concesionario.
procede indemnización ó
- Expiración do Contrato (2022).
contratista

Este punto está relacionado coa menor eficiencia do servizo. Debido aos limitados
recursos dos que dispón unha administración local, as incidencias, de forma
xeral, tardarán máis en ser resoltas. Cómpre recordar que no caso da xestión
indirecta, sen un regulador eficaz tampouco será efectiva.

Extinción por mutuo acordo

- Só cando falte outra causa de resolución imputable ó
contratista.

5. Flexibilidade laboral

- Razóns de interese público fagan innecesaria o
inconveniente la permanencia do contrato.

Os traballadores da administración municipal destinados a cubrir o servizo
terán un número máis reducido aínda que a dedicación poida ser maior que no
caso das empresas concesionarias. Desta maneira a atención do servizo verase
reducida en horario, de maneira que non poderá reorganizar con flexibilidade
as operacións.

Risco adicional

7.2.

- Os dereitos e obrigas das partes acomodaranse ao
validamente estipulado por elas.
Subrogación do persoal ao servizo do contratista
(excepcións).

Análise Técnica

Seguindo o mesmo guión que o realizado para o caso da xestión indirecta, a
xestión directa presenta as seguintes características:
1. Eficiencia da xestión pública
A eficiencia da xestión pública atópase en interdicto. É, quizais, a razón máis
importante á que se alude para xustificar á elección da xestión indirecta. No caso
da xestión de servizos públicos en municipios medios e pequenos a escaseza de
recursos humanos supón ademais, na maioría dos casos, que esta afirmación
sexa certa.
2. Progresiva complexidade dos servizos de augas
As capacidades tecnolóxicas que require esta complexidade non permite que
unha administración local poda aportar os coñecementos necesarios desde o
punto de vista técnico e de xestión.
3. Ausencia de economías de escala
A xestión dos servizos públicos de auga dun só municipio non permite a xeración
de economías de escala.

7.3.

Análise Económica

A análise económica da xestión directa ten as seguintes características:
1. A auga ten un valor económico en tódolos diversos usos aos que se destina e
debería recoñecerse coma un ben económico
Os servizos básicos de abastecemento e saneamento son un dereito fundamental
e polo tanto a súa previsión é unha responsabilidade directa e ineludible da
Administración Pública. Existen valores económicos en xogo que implican a
racionalidade da súa xestión, xa que estes servizos teñen unha complexidade de
valores que necesita ser administrada. Os principios éticos que deben presidir a
xestión destes servizos implican a intervención da administración para garantir
a súa correcta aplicación.
Os servizos urbanos da auga son un monopolio natural e a súa provisión debe
ser responsabilidade do sector público, de maneira que a decisión sobre o
acceso, o prezo e a cantidade do ben queden regulados pola administración.
No sistema de xestión directa o carácter de ben público ou social dos servizos
de abastecemento ou saneamento non implica que os mesmos sexan gratuítos,
aínda que o principio de universalización asociado coa noción do ben público ou
social implique a provisión de mecanismos que garantan o acceso aos servizos
incluso a aqueles que non podan pagar por eles.
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2. Capacidade inversora limitada dos concellos

6. Inestable en momentos de crise económica

A pesar de que a administración pública posúe unha elevada capacidade
inversora, no caso dun concello esta vese reducida. No obstante, o orzamento
municipal é suficiente para levar a cabo a xestión dos servizos da auga.

Os gastos do servizo de explotación dependen do orzamento municipal, polo
que en momentos de crise financeira estes poden tender a reducirse. As inversións
quedarán interrompidas e o servizo paralizarase para atender outras cuestións
de maior prioridade para o municipio.

Pola contra o sector privado tratará de obter beneficios de calquera inversión
realizada, independentemente da finalidade pública do servizo. Ademais non
estarán interesados en asumir inversións en grandes infraestruturas con largos
prazos de amortización. Sen embargo estarán interesados en realizar inversións
tecnolóxicas que comporten prazos máis cortos de amortización e maior valor
engadido.
3. Custos financeiros
Aínda que o custo financeiro que paga o sector privado xeralmente e maior co
do Estado, no caso dos concellos esta brecha vese reducida ou incluso superada.
En calquera caso a xestión dos servizos de abastecemento e saneamento non
supón unha grande inversión, polo que os custos financeiros non supoñen un
elemento diferencial.
4. Eficiencia da xestión pública
A característica máis notable é a que se alude frecuentemente para diferenciar
a xestión pública e privada e a eficiencia. Esta, por norma xeral, consegue
maiores rangos no sector privado. No caso de infraestruturas de abastecemento e
saneamento dun municipio pequeno esta diferencia é máis acusada, non podendo
alcanzar a xestión realizada polo propio concello o nivel de especialización da
xestión privada. Sen embargo, as empresas públicas tenderán a cumprir con
obxectivos de equidade social, conservación de ecosistemas, transparencia e
participación pública na xestión.
5. Ausencia de economías de escala
Un determinado concello por si mesmo non pode aproveitarse das economías
de escala para a xestión dos servizos de saneamento e abastecemento. Para
que a xestión directa sexa competitiva neste sentido fronte a xestión indirecta
os concellos deberían agruparse en consorcios ou mancomunidades creando
entidades intermunicipais de xestión.
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7.3.1.

Valoración Económica da Xestión Directa

Para poder avaliar o custo que supoñería realizar o servizo mediante xestión
directa e comparalo coa xestión indirecta, é necesario contemplar tanto os custos
ordinarios de explotación como os ingresos que deixarán de percibirse como
concepto de canon e os custos xerados por subvencións, etc.
En relación cos custos ordinarios de explotación haberán de considerarse a man de
obra, materiais, electricidade, persoal, conservación e reparación de instalacións,
produtos de esterilización e tratamento, transportes, vehículos, contadores, etc.
En todo caso, o custe efectivo da prestación do servizo mediante xestión directa
virá dado polo sinalado nos artigos 4 e 5 da Orde HAP/2075/2014, de 6 de
novembro, pola que se establecen os criterios de cálculo do custo efectivo dos
servizos prestados polas entidades locais.
Para poder realizar unha estimación destes custos é necesario estudar a
infraestrutura coa que conta o concello para prestar estes servizos. Se presenta
a continuación o resumo desta, de acordo aos datos que aparecen no contrato e
revisados segundo os arquivos GIS dos que se dispón:
7.3.1.1.

Características da Infraestrutura

Características do termo municipal
- Extensión municipio: 32.20 km2
- Parroquias e núcleos diseminados
- 6.656 habitantes en 2016
Características do servizo
- Poboación abastecida: 4.104 habitantes (2,70 habitantes por
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acometida)
- Abonados ao servizo de auga: 2.735 (Segundo datos 2014)
o

450 Uso industrial.

o

1.944 Uso doméstico.

- Usuarios saneamento:
o

Tódolos usuarios do Polígono Industrial de Bergondo.

o

Tódolos usuarios do servicio de saneamento son tamén de
abastecemento, salvo aqueles que dispoñen dun abastecemento
propio ou veciñal.

Núcleos de poboación afectados polo servizo
-

Costa de Ouces, A Lagoa, Mesoiro, Silvoso, Cornide, Tatín, Gandarío,
Moruxo, O Casal, Cangas, O Outeiro, O Río, O Mato, Bergondiño,
Reboredo, San Cidre, Fiobre, A Pasaxe do Pedrido, Montecelo, Cruz
de Sar, Mariñán, As Leiras, Carrio, O Cano, Cortes, Covas, Saioso,
Miodelo, Pisón, San Victorio, Vixoi, A Fraga, O Bosque, A Aldea, O
Outeiro, O Casal, Os Curros, Trasdoval, Raxas, San Paio, A Brea,
Ruanova, Sobre a Igrexa, O Corral da igrexa, O Vilar, Pedras Brancas,
Peteiro, Rois, Babío, A Aldea de Arriba, Polígono Industrial, Espírito
Santo, Armuño, A Campiña, O Corral da Igrexa, Sanin, Campo de Leis,
Rúa da Lama, A Viña e Dornas.

Instalacións
1. Sistema de abastecemento de auga potable
- Grupo de presión en Espírito Santo.
- Depósitos: 1 en Santa Marta de Babío (550 m3) e 1 en Bergondiño (630
m3).
- Subministro de EMALCSA desde depósitos sitos na Telva. Caudal útil 112
l/s. Tratamento de auga potable en orixe (físico químico e bacteriolóxico
con hipoclorito)

- Redes de distribución.
2. Sistema de saneamento
- Redes principais en Polígono Industrial de Bergondo, núcleo de
Guísiamo, núcleo de Bergondo e Costa de Ouces.
- REDES DE SUMIDOIROS.
3. Estaciones depuradoras
- EDAR do Polígono Industrial de Bergondo
A liña de auga conta con aireación prolongada con lodos en suspensión. Terciario
con filtro de arena e filtro de carbón activo. Tratamento de lodos con espesador
e filtro banda.
- EDAR de Miodelo
Tratamento biolóxico por filtros rotativos de película fixa. A liña de auga conta
con Depuradora biolóxica por lodos activados mediante aireación prolongada.
A liña de lodos conta con deshidratación mediante filtro banda.
- EDAR de Fiobre
A liña de auga conta con Homoxeneización, rototamiz, DAF, Desinfección UV. A
liña de lodos está composta por depósito regulador e deshidratación mediante
filtro banda, previo acondicionamento Polielectrolito.
- EDAR Peteiro
A liña de tratamento conta cun pretratamento con desbaste de sólidos e finos,
reactor biolóxico con canal de oxidación e clarificador secundario.
7.3.1.2.

Abastecemento
Alcantarillado
Depuración

Estimación de gastos

Importe

€/m3 facturado

Importe
contrato

469.462,98 €
174.253,29 €
371.318,43 €

1,32 €
1,20 €
2,56 €

92,09 €
79,19 €
168,92 €
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Depuración

Persoal
Posto

Preséntase a continuación o custo total polo concepto de depuración:
CUSTOS TOTAIS. DEPURACIÓN
Custos fixos e variables
Custos Fixos [€/ano]
Custos Variables [€/ano]

272.744,47
98.573,95

CUSTOS TOTAIS [€/ano]

371.318,43

A repercusión sobre o m3 de
auga tratada será de:

Nº

Dedicación

Xefe de Planta

1

100%

42.168,00

42.168,00

Mecánico especialista

1

120%

36.450,00

43.740,00

Electricista

1

120%

25.300,00

30.360,00

Peón especialista

4

120%

25.300,00

121.440,00

Custo

(2)

anual persoal [€/ano]

Para levar as catro EDAR será necesario 1 xefe de planta ao 100%, 1 mecánico
especialista ao 100 %, 1 electricista ao 100% e 4 peóns especialistas ao 100%.

Custo anual ensaios e analíticas [€/ano]

Posto

145.710

Caudal medio diario, [m3/día]

399

Tarifa eléctrica (1)
Prezo por kW [€/mes]
Custo anual término de potencia [€/ano]
(1) Según R.D. 2392/2004

2,5 kWh/m3 tratado

2.100,00

Custo [€/ano]

Obra Civil

3.800,00

Equipos electro mecánicos

Caudal medio anual, [m3/ano]

Potencia demandada [kW]

2.100,00

Mantemento e Conservación

10.000,00

Redes e instalacións

3.000,00

Edificios e urbanización

2.500,00

Custo Mantemento e Conservación [€/ano]

19.300,00

Xestión e Varios

Enerxía. Término de Potencia
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Custo [€/ano]

Custos de analíticas externas

Datos de deseño (tomados dos valores de explotación actual)

237.708,00

Ensaios e analíticas
Posto

Xustificación:

DEPURACIÓN

Importe

(2) Custo bruto con xornada de 5 días/semana

2,55 €/m3

Ademais cómpre establecer quendas a fin de semana, que estimaranse engadindo
un 20 % máis de dedicación a cada persoa. O resto de gastos establécense de
acordo aos custos de EDAR de características similares.

Custo [€/ano]

42
2.1
4,281454
2.136,47

Posto

Custo [€/ano]

Material oficina

500

Comunicacións

2.500,00

Servizos de Limpeza

2.500,00

Desprazamentos

3.000,00

Varios

3.000,00

Custo Xestión e Varios [€/ano]

11.500,00
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RESUMO CUSTOS FIXOS
Custo anual término de potencia [€/ano]
Custo

(2)

2.136,47

anual persoal [€/ano]

237.708,00

Custo anual ensaios e analíticas [€/ano]

2.100,00

Custo Mantemento e Conservación [€/ano]

19.300,00

Custo Xestión e Varios [€/ano]

11.500,00

CUSTOS FIXOS ANUAIS

272.744,47
Enerxía. Consumos

Consumo medio diario [kWh/d] ano horizonte
Tarifa eléctrica

421
2.1

(1)

Días de traballo anuais

365

Prezo por kWh

Filtro banda
Días de traballo anuais

365

Duración media dos filtros de arena en anos

2

Custo de filtros €

45.000,00

Custo anual dos filtros de arena (€/ano)

9.000

Filtro de carbón activo instalado

1

Vida garantizada (horas)

3.500

Vida estimada (horas)

5.000

Custo por recheo €/ud

950

Custo anual do filtro €

1.664

Custo anual filtros

10.664,40

0,063557

Custo anual Enerxía

Ano horizonte

9.754,89

(1) Según R.D. 2392/2004

Duración media das membranas en anos
Membranas m2 instalados

Días de traballo anuais

3 ud 365

365
7
3.780

Custo de membranas €/m2

65

Custo anual en membranas

35.100

Lámparas de UV instaladas

12

45%

Caudal ano horizonte m /d

399

3

Consumo ano horizonte [kg(ano]

0,11

Custo ano horizonte

178,09

Ácido Cítrico en limpeza de membranas
Días de traballo anuais

Vida estimada (horas)

15.600

Dose de aplicación [mg/L]

Custo anual de lámparas €

1.853
36.953,08

1.619

Custo reactivo [€/kg]

12.000
275

1,4

Concentración reactivo [% en peso]

Vida garantizada (horas)
Custo por lámpara €/ud

365
5

Densidade produto comercial [gr/cm3]

Membranas e lámparas
Días de traballo anuais

Cloruro Férrico
Dose de aplicación [mg/L]

Reactivos e consumibles principais

Custo ano horizonte

10

Filtros instalados

3 ud 365

365
3

Caudal ano horizonte m /d

399

Consumo ano horizonte [kg/ano]

437

3

Custo reactivo [€/kg]

1,5
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Custo ano horizonte

RESUMO CUSTOS VARIABLES

655,7

Ano horizonte
Enerxía. Consumos

Polielectrolito en acondicionamiento de lodos
Días de traballo anuais

3 ud 365

Dose de aplicación [kg/T]

1095
6

Concentración reactivo [% en peso]

100%

Entrada de lodos ano horizonte [kg/d]

140

Consumo ano horizonte [kg]

920

Custo reactivo [€/kg]

3,6

Custo ano horizonte

Equipos e Filtros

Ano horizonte

5

Importe xestión anual de residuos

2.000,00

Nº de contenedores por ano

35

Custo evacuación por contenedor

30

Custo anual de evacuación
Custo anual xestión de lodos

1.050,00
Ano horizonte

CUSTOS VARIABLES AN.

3050

Ano horizonte

90.000

Amortización proporcional DEPURACIÓN [€] (*)
Custo anual Amort. DEPURACIÓN

272.744,47

Custos Variables [€/ano]

98.573,95

CUSTOS TOTAIS [€/ano]

32.923,66
Ano horizonte

Ano horizonte

371.318,43

A repercusión sobre o m3 de
auga tratada será de:

2,55

Abastecemento
Preséntase a continuación o custo total polo concepto de abastecemento:
CUSTOS TOTAIS. RESUMO

20

Amortización anual TOTAL CONTRATO [€] (*)

98.573,95

Custos fixos e variables

1.800.000

Duración contrato [ano]

Ano horizonte

CUSTOS TOTAIS. DEPURACIÓN

Amortización Inversión inicial
TOTAL Inversión [€]

3.050,00
32.923,66

Custos Fixos [€/ano]
400

Custo de xestión residuos [€/T]

5.227,93

Xestión de lodos deshidratados

5227,93

Xestión de lodos deshidratados
Producción anual de lodos [T]

47.617,48

Reactivos e consumibles principais

3.311,28

Custo anual ractivos

9.754,89

32.923,66

Custos fixos e variables
Custos Fixos [€/ano]
Custos Variables [€/ano]

284.915,86
184.547,13

CUSTOS TOTAIS [€/ano]

469.462,98

A repercusión sobre o m3 de
auga tratada será de:

1,32

Dentro do custo variable inclúese o prezo de subministro de auga de EMALCSA.
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Xustificación:

Ensaios e analíticas

Para manter a rede de abastecemento será necesaria unha brigada de 5
operarios que terán dedicación exclusiva. Destes 2 serán oficiais, 1 electricista
e 2 operarios. Tamén haberá un xefe de servizo. Deberán ter quendas rotativas
e estar dispoñibles a fin de semana fora do horario normal, isto incrementará
a dedicación. Incrementarase un 20% a dedicación por esta circunstancia.
Ademais por cada 2 persoas será necesario un vehículo.
Inclúense a continuación a xustificación dos custos de abastecemento:

12.000,00

Custo anual ensaios e analíticas [€/ano]

Posto

Custo [€/ano]
5.000,00

Caudal medio diario, [m3/día]

976

8.000,00

Custo Mantemento e Conservación [€/ano]

59,79
2.1
4,281454
3.071,86

1.500,00

Comunicacións

4.200,00

Servizos de Limpeza

12.000,00

Vehículos (3 ud) (15000 km/ano) (0,30 €/km)

13.500,00
3.000,00

Custo Xestión e Varios [€/ano]

(1) Según R.D. 2392/2004

Nº

Dedicación

Custo [€/ano]

Importe

Xefe de servicio

1

50%

42.168,00

21.084,00

Oficial

2

120%

36.450,00

87.480,00

Electricista

1

120%

25.300,00

30.360,00

Operario

2

120%

25.300,00

60.720,00

Custo

(2)

34.200,00

RESUMO CUSTOS FIXOS
Persoal

Posto

Custo [€/ano]

Material oficina

Varios
Custo anual término de potencia [€/ano]

36.000,00

Xestión e Varios
Posto

Enerxía. Término de Potencia

8.000,00
15.000,00

Urbanización

356.267

12.000,00

Mantemento e Conservación

Redes e instalacións

Caudal medio anual, [m3/ano]

Prezo por kW [€/mes]

Custos de analíticas externas

Equipos electro mecánicos e contadores

Datos de diseño (tomados dos valores de explotación actual)

Tarifa eléctrica (1)

Custo [€/ano]

Obra Civil

REDE DE ABASTECEMENTO

Potencia demandada [kW]

Posto

anual persoal [€/ano]

199.644,00

Custo anual término de potencia [€/ano]
Custo

(2)

anual persoal [€/ano]

3.071,86
199.644,00

Custo anual ensaios e analíticas [€/ano]

12.000,00

Custo Mantemento e Conservación [€/ano]

36.000,00

Custo Xestión e Varios [€/ano]

34.200,00

Custos Fixos Anuais

284.915,86

(2) Custo bruto con xornada de 5 días/semana
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Enerxía. Consumos
Consumo medio diario [kWh/d] ano horizonte
Tarifa eléctrica

Custo reactivo [€/kg]
505,97
2.1

(1)

Días de traballo anuais

365

Prezo por kWh

0,063557

Custo anual Enerxía

Ano horizonte

11.737,65

(1) Según R.D. 2392/2004

Reactivos e consumibles principais
365

Duración media dos filtros coaguladores/floculadores

5

Filtros instalados

2

Custo de filtros €

65.000,00

Custo anual dos filtros de arena (€/ano)
Filtración por medio poroso

26.000
2

1.147,97

Hipoclorito sódico
Días de traballo anuais

365

Dose de aplicación [kg/T]

6

Concentración reactivo [% en peso]

100%

Entrada de lodos ano horizonte [kg/d]

140

Consumo ano horizonte [kg]

307
4,4

Custo ano horizonte

1.349,04

Custo anual ractivos

Ano horizonte

2.497,01

Captación auga Emalcsa
Captación auga Emalcsa
Prezo auga segundo Ordenanza nº42-2015 [€/m3]

0,287

Vida garantizada (horas)

5.000

Consumo de auga da rede Emalcsa [m ]

356.267

Vida estimada (horas)

6.000

Custo de subministro €

102.249

Custo por recheo €/m3

150

Custo anual do filtro €

438

Custo anual filtros

26.438,00

Días de traballo anuais

365

Dose de aplicación [mg/L]

5

Densidad pdcto comercial [gr/cm ]

2,1

Concentración reactivo [% en peso]

45%

Caudal ano horizonte m3/d

976

3

Consumo ano horizonte [kg(ano]

3

Amortización Inversión inicial
TOTAL Inversión [€]

1.800.000

Duración contrato [ano]

20

Amortización anual TOTAL CONTRATO [€] (*)

Sulfato de alúmina
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Custo ano horizonte

Custo reactivo [€/kg]

Filtros coaguladores/floculadores
Días de traballo anuais

0,29

3.959

90.000

Amortización proporcional DEPURACIÓN [€] (*)
Custo anual Amort. DEPURACIÓN

41.625,84
Ano horizonte

41.625,84

RESUMO CUSTOS VARIABLES
Ano horizonte
Enerxía. Consumos

11.737,65

Filtros coaguladores/floculadores

26.438,00
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Reactivos e consumibles principais

2.497,01

Captación auga Emalcsa

102.248,63

Amortización Inversión inicial
CUSTOS VARIABLES AN.

41.625,84
Ano horizonte

184.547,13

Deberán ter quendas rotativas e estar dispoñibles a fin de semana fora do horario
normal, isto incrementará a dedicación. Incrementarase un 10% a dedicación por
esta circunstancia. Será necesario contar con un camión cisterna para limpezas
que amortizarase en 10 anos. Ademais por cada 2 persoas será necesario un
vehículo.
Inclúense a continuación a xustificación dos custos de saneamento:

CUSTOS TOTAIS. RESUMO.

REDE DE SANEAMENTO

Custos fixos e variables
Ano horizonte
Custos Fixos [€/ano]

284.915,86

Custos Variables [€/ano]

184.547,13

CUSTOS TOTAIS [€/ano]

Ano horizonte

Datos de diseño (tomados dos valores de explotación actual)
Caudal medio anual, [m3/día]

145.236

Caudal medio diario, [m /día]

398

3

469.462,98
Enerxía. Término de Potencia

A repercusión sobre o m3 de
auga tratada será de:

1,32

Potencia demandada [kW]

50

Tarifa eléctrica (1)

Saneamento

2.1

Prezo por kW [€/mes]

4,281454

Preséntase a continuación o custo total polo concepto de saneamento:
Custo anual término de potencia [€/ano]

CUSTOS TOTAIS. RESUMO

(1) Según R.D. 2392/2004

Custos fixos e variables
Custos Fixos [€/ano]
Custos Variables [€/ano]

157.642,87
16.610,42

CUSTOS TOTAIS [€/ano]

174.253,29

A repercusión sobre o m de
auga tratada será de:

2.568,87

3

1,20

Persoal
Posto

Nº

Dedicación

Custo [€/ano]

Importe

Xefe de servicio

1

50%

42.168,00

21.084,00

Oficial

1

110%

25.300,00

27.830,00

Electricista

1

110%

25.300,00

27.830,00

Operario

1

110%

25.300,00

27.830,00

Xustificación:
Para manter a rede de saneamento será necesaria unha brigada de 3 operarios
que terán dedicación exclusiva. Destes 1 será oficial, 1 electricista e 1 operario.
Tamén haberá un xefe de servizo.

Custo

(2)

anual persoal [€/ano]

104.574,00

(2) Custo bruto con xornada de 5 días/semana
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Ensaios e analíticas
Posto

Enerxía. Consumos
Custo [€/ano]

Custos de analíticas externas

12.000,00

Custo anual ensaios e analíticas [€/ano]

12.000,00

Custo [€/ano]
1.500,00

Equipos electro mecánicos

1.500,00

Redes e instalacións

5.000,00

Urbanización

2.000,00
10.000,00

Custo [€/ano]

Material oficina

500

Comunicacións

2.500,00

Camión cisterna (1 ud) (150000€) (10 anos)

Días de traballo anuais

Ano horizonte

Amortización Inversión inicial
TOTAL Inversión [€]

1.800.000

Duración contrato [ano]

20

Amortización anual TOTAL CONTRATO [€] (*)

Custo anual Amort. DEPURACIÓN

Varios

1.500,00

Amortización Inversión inicial

anual persoal [€/ano]

15.450,50
Ano horizonte

16.610,42

CUSTOS TOTAIS. RESUMO.
2.568,87

Custos fixos e variables

104.574,00

Ano horizonte

Custo anual ensaios e analíticas [€/ano]

12.000,00

Custos Fixos [€/ano]

Custo Mantemento e Conservación [€/ano]

10.000,00

Custos Variables [€/ano]

Custo Xestión e Varios [€/ano]

28.500,00

Custos Fixos Anuais

15.450,50

1.159,92

CUSTOS VARIABLES AN.

RESUMO CUSTOS FIXOS

Custo

Ano horizonte

Ano horizonte

9.000,00

(2)

15.450,50

RESUMO CUSTOS VARIABLES

Vehículos (2 ud) (15000 km/ano) (0,30 €/km)

Custo anual término de potencia [€/ano]

90.000

15.000,00

28.500,00

1.159,92

(1) Según R.D. 2392/2004

Enerxía. Consumos

Custo Xestión e Varios [€/ano]
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365
0,063557

Amortización proporcional DEPURACIÓN [€] (*)

Xestión e Varios
Posto

2.1

(1)

Custo anual Enerxía

Obra Civil

Custo Mantemento e Conservación [€/ano]

Tarifa eléctrica

50

Prezo por kWh

Mantemento e Conservación
Posto

Consumo medio diario [kWh/d] ano horizonte

157.642,87

CUSTOS TOTAIS [€/ano]
A repercusión sobre o m3 de
auga tratada será de:

157.642,87
16.610,42
Ano horizonte

174.253,29
1,20
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7.4.
Avaliación. Vantaxes e Desvantaxes da Xestión
Directa
Dentro dos distintos modelos de xestión de servizos atopase a Xestión Directa,
na cal a Administración Pública, a través de distintos sistemas, realiza a
directamente as tarefas de xestión dun servizo, de tal xeito que é tanto titular da
propiedade como xestor. Deste xeito, nas formas de xestión directa dos servizos
públicos, a Administración titular é a que leva a efecto a xestión, coa súa propia
organización ou mediante organización diferenciada, no seu caso personificada,
pero sempre dependente dela. Así vese reflectido no Regulamento de Servizos
das Corporacións Locais no seu artigo 41, “Se entenderá por gestión directa
la que para prestar los servicios de su competencia realicen las Corporaciones
Locales por sí mismas o mediante organismos exclusivamente dependientes de
ellas”.
A Entidade Local, ademais de xestionar con medios propios, unicamente
responde a súa propia vontade e dirección, o que supón que asuma plenamente
o risco económico, respondendo integramente dos resultados. A pesar de que os
custos de operación que se contemplan na xestión directa poden ser superiores,
principalmente polo emprego de funcionarios e polas características da
contratación pública, o custo final do servizo, entendido coma o custo unitario,
sole ser menor ca no modelo de concesión, e non implica necesariamente un
empeoramento na calidade do servizo. Neste senso a diferencia nos obxectivos do
xestor privado e o público é esencial, xa que para o xestor público a persecución
duns beneficios non é o obxectivo, e o establecemento das tarifas non ten en
conta ningunha retribución para o capital ou outros recursos propios, así como
tampouco practica a amortización técnica (Sáenz de Miera, 2002). Polo tanto,
nunha xestión directa os ingresos polo servizo deberán cubrir unicamente os
custes de explotación, as amortizacións financeiras e parte das inversións en
infraestruturas.
Unha das vantaxes principais da xestión directa, ademais de ter unha alta
influencia social, é favorecer a transparencia do servizo, evitando a creación de
incentivos e os casos de corrupción e mala xestión.
Para concretar e axudar a establecer unha liña estratéxica baseada en conceptos
o máis obxectivos posible, a continuación presentase un listado das principais
vantaxes e desvantaxes da xestión indirecta.

XESTIÓN
VANTAXES
O beneficio operativo inverte no municipio
A operación non está feito para o beneficio
A perda da calidade de servizo para
realizar a operación son evitados polo
supervisor

DIRECTA

DESVANTAXES
Menor eficiencia da administración pública
A falta de economías de escala.
A complexidade dos servizos de auga
requiren acceso a recursos humanos e
materiais substanciais fóra do alcance dos
pequenos municipios
Existe dependencia entre o regulador e Menor velocidade en xestión de incidentes.
operador
Debido ao tamano menor dos servizos
municipais contra grandes empresas de
xestión, os municipios atribúen menor
proporción de persoal ou ter dificultade
organizar quendas para proporcionar
servizo de 24 horas.
Carece de flexibilidade de medios e persoal
Asume todo o risco
Maiores custos de financiamento que o
sector privado

8. Estudo Comparativo: Xestión Directa vs Xestión Indirecta en
Réxime de Concesión
Unha vez analizados e determinadas as principais características, tanto as súas
vantaxes como as súas desvantaxes, desde unha perspectiva que combina o
global co particular do Concello de Bergondo no tócante aos sistemas de xestión
directa ou indirecta, a principal determinación a tomar será cal dos dous modelos
é o máis axeitado para xestionar o sistema de abastecemento e saneamento
no devandito concello. Esta determinación virá dada pola comparación entre
distintos factores e indicadores sobre os cales un diferente modelo de xestión,
en particular sobre a súa natureza directa ou indirecta, posúe influencia e pode
diferenciar un modelo doutro. Deste xeito, en base a unha análise multicriterio
sobre os distintos factores e indicadores, en xeral relativos ao custe económico de
explotación, pero tamén ao funcionamento do sistema, levarase a cabo a decisión
de cal dos dous modelos é o máis axeitado para o Concello de Bergondo.
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8.1.

Análise Multicriterio

1.3 Aceptabilidade

A determinación de cal será o modelo de xestión, directa ou indirecta, máis
axeitada para o sistema de abastecemento de auga e saneamento do Concello
de Bergondo levarase a cabo mediante unha análise multicriterio que contempla
unha serie de criterios a partir de variables e factores sobre os que incide o
modelo de xestión.
Para analizar as diferenzas particulares dos modelos de xestión do servizo de
abastecemento e saneamento de auga do Concello de Bergondo estableceuse
unha lista de indicadores, que fan referencia a distintos criterios de avaliación.
Cada un dos indicadores está baseado na serie de criterios considerados de
influencia no modelo de xestión.
Os resultados da análise multicriterio mediante indicadores móstrase a
continuación:
1. VALORES PÚBLICOS

Indicador
Xestión Directa
Nº de organismos/
1
entes decisivos
Capacidade de
Media
financiación
Capacidade para obter
Alta
subvencións

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

2

-

-

Moi alta

-

-

Baixa

-

-

1.2 Asequibilidade
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Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

SI

NON

-

-

Baixa

Moi Alta

-

-

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

Moi alta

Alta

-

-

Moi Alta

Media

-

-

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

77.200,00 €

52.000,00 €

25.200,00 €

32,64%

Xestión Directa
11

Xestión Indirecta
8

Diferenza
-

Variación
-

8 h/día

24 h/día

16 h

66,67%

2. XESTIÓN
2.1 Planeamento
Indicador
Previsión dos custos e
inversión
Coñecemento de
procedementos
administrativos

2.2 Mantemento

1.1 Dispoñibilidade

Indicador
Capacidade para
establecer tarifas
sociais

Indicador
Transparencia activa
na xestión
Efectividade
organizativa

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

SI

NON

-

-

Indicador
Custo de mantemento
anual EDARs

2.3 Operatividade
Indicador
Persoal mínimo
Atención das
incidencias
Custos de explotación
-

Abastecemento

427.837,14 €

417.246,10 €

10.591,04 €

2,48%

-

Alcantarillado

158.802,79 €

81.857,41 €

76.945,38 €

48,45%

-

Depuración

338.394,77 €

301.720,92 €

36.673,85 €

10,84%
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3. FUNCIONAMENTO

4.2 Competitividade

3.1 Eficiencia
Indicador
Eficiencia técnica na
toma de decisións
Prezo do m3
repercutido aos
usuarios
Abastecemento
Alcantarillado
Depuración

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

Media

Moi alta

-

-

1,20 €
1,09 €
2,32 €

1,12 €
0,57 €
2,07 €

0,08 €
0,52 €
0,25 €

%
%
%

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

Moi alta

Baixa

-

-

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

4

2

-

-

3.3 Resiliencia
Indicador
Reparación de avarías
/ Resolución de
incidencias

4. IMPACTO
4.1 Atracción de actividades e poboación (PROACTIVIDADE)
Indicador
Captación de recursos
externos
Continuidade das
decisións a longo
prazo

Xestión Directa

Xestión Indirecta

Diferenza

Variación

Media

Baixa

-

-

Baixa

Alta

-

-

Xestión Indirecta
Alta

Diferenza
-

Variación
-

Alta

-

-

A partir dos indicadores anteriores realizase unha análise comparativa entre
os distintos criterios tanto para a Xestión Directa como para a Xestión Indirecta,
segundo o sinalado na seguinte táboa. Mediante esta análise comparativa
determinase cal das dúas xestión presenta un mellor comportamento nas distintas
dimensións do servizo e os criterios de avaliación.
INDICADOR

3.2 Sustentabilidade
Indicador
Control dos vertidos e
sancións

Indicador
Xestión Directa
Capital humano
Media
Innovación e tecnoloxía
Baixa
(I+D+i)

Nº de organismos/entes decisivos
Capacidade de financiación
Capacidade para obter subvencións
Capacidade para establecer tarifas sociais
Transparencia activa na xestión
Efectividade organizativa
Previsión dos custos e inversión
Coñecemento de procedementos administrativos
Custo de mantemento anual EDARs
Persoal destinado
Atención das incidencias
Custos de explotación
Eficiencia técnica na toma de decisións
Prezo do m3 repercutido aos usuarios
Control dos vertidos e sancións
Captación de recursos externos
Continuidade das decisións a longo prazo
Capital humano
Innovación e tecnoloxía (I+D+i)

XESTIÓN
DIRECTA

XESTIÓN
INDIRECTA

1
Media
Alta
SI
SI
Baixa
Moi alta
Moi Alta
77.200,00 €
11
8 h/día
1.015.034,70 €
Media
4,61 €
Moi alta
Media
Baixa
Media
Baixa

2
Moi alta
Baixa
NON
NON
Moi Alta
Alta
Media
52.000,00 €
8
24 h/día
933.855,63 €
Moi alta
3,76 €
Baixa
Baixa
Alta
Alta
Alta

A comparativa entre ambas xestións respecto dos distintos criterios e indicadores
seleccionados amosa que en xeral a Xestión Indirecta baixo o réxime de
concesión presenta un mellor comportamento, sobre todo naqueles indicadores
relacionadas co custe económico e a operatividade cotiá, mentres que a Xestión
Directa presenta mellores resultados naquelas cuestións relacionadas coa
planificación a longo e medio prazo, xunto cos aspectos dos procedementos e as
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dimensións sociais e ambientais.
En certo xeito, a Xestión Directa presenta un mellor comportamento naqueles
aspectos que implican unha estratexia a longo prazo de carácter municipal
(a planificación) e nas cuestións relacionadas dun modo transversal coas
competencias dos concellos e a obtención de recursos adicionais a través das
distintas convocatorias especificas para a Administración Local. Pola súa parte,
a Xestión Indirecta baixo o réxime de concesión presenta mellores resultados
naqueles aspectos relacionados coa operativa diaria, o mantemento e, sobre
todo, os custes de explotación. En gran medida, os resultados da Xestión
Indirecta están relacionados co posibilidade de establecer economías de escala
mediante distintas concesións e a integración de persoal moi especializado nas
súas plantillas.
Á vista das consideracións anteriores, dos resultados obtidos do estudo
comparativo e a análise multicriterio debe sinalarse a conveniencia dunha
Xestión Indirecta en Réxime de Concesión no Concello de Bergondo,
a cal xustificase fundamentalmente por razóns ligadas a un menor custe de
explotación e a existencia dun persoal especializado para levar a cabo as
tarefas precisas dentro da complexidade da xestión da auga, o que nunha boa
parte está relacionado tamén co tamano do municipio e os recursos aos que
pode acceder.

Resultado da análise multicriterio sobre un total de 20 indicadores
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9. O Modelo de Xestión Recomendado: Xestión Indirecta en
Réxime de Concesión
A análise multicriterio realizada no punto anterior sinalou a recomendación
de continuar co actual modelo de xestión a través dun contrato de concesión,
alúmenos no contexto actual de prestación do servizo por parte do Concello de
Bergondo e cos recursos que posúe na actualidade, ata a finalización do Contrato
de Concesión actual. No momento de extinción deste Contrato de Concesión, no
ano 2022, de seguir as condicións en canto á xestión por parte do Concello de
Bergondo do sistema de abastecemento e saneamento de auga, que debido aos
procesos de institucionalización metropolitana poderían conducir no seu caso a
unha xestión compartida como escenario alternativo; e os recursos que posúe
na actualidade a administración municipal, sobre todo en canto a carencia de
persoal especializado nas tarefas que esixe esta xestión, a lóxica derivada da
análise multicriterio indica a continuidade do modelo de xestión indirecta baixo
concesión actual.
Sen embargo, a continuidade do modelo de xestión indirecta baixo concesión
non ten porqué supor a prorroga do contrato actual nin un novo contrato baixo
os mesmos termos, senón que este debería ser revisado naqueles aspectos tanto
xurídico – administrativos como técnicos e económicos que o precisen, para
adaptalo a un novo contexto administrativo, xurídico, social e económico. Neste
mesmo senso, sen dubida, e xa para a actualidade mentres que o contrato de
concesión actual continúe vixente, é preciso, en todo caso, establecer medidas
que permitan unha mellor xestión, sobre todo no tócante ao control por parte do
Concello de Bergondo, respecto do modelo actual.
A decisión sobre o modelo de xestión recomendado basease fundamentalmente
naqueles aspectos sobre os que o tipo e a natureza da xestión ten incidencia
e influencia, en particular nas necesidades de recursos humanos, materiais e
financeiros precisos para levar a cabo no contexto e nas condicións actuais
a xestión da prestación do servizo, que obviamente no futuro poden ser moi
distintas.
Por outra banda, e cunha finalización do Contrato de Concesión tan próxima no
horizonte temporal, o custe de oportunidade do rescate do mesmo non semella
lóxico, sendo máis razoable a continuidade do mesmo ata a súa finalización,
pero introducindo unha serie de correccións e melloras en distintos aspectos que
permitan incrementar o nivel e a calidade do servizo en distintas dimensións,
en particular no que atinxe ao control administrativo por parte do Concello de
Bergondo e a súa transparencia respecto dos veciños.
Noutra orde, e como xa se sinalou, tendo en conta o contexto actual da máis que

probable institucionalización da Área Metropolitana de A Coruña, posiblemente
a partir da integración entre o Concello de A Coruña co Consorcio As Mariñas, ao
cal pertence o Concello de Bergondo, e no que a cuestión tanto do abastecemento
de auga como do saneamento semella ser un dos asuntos prioritarios, debido a
existencia tanto de infraestruturas comúns en alta (Embalse de Cecebre, ETAP
de A Telva,...) ou de iniciativas en certo xeito mancomunadas como a EDAR de
Bens. Neste senso, e ante un futuro próximo no cal é máis que probable unha
xestión metropolitana dos sistemas de abastecemento e saneamento semella
lóxico agardar un período prudencial antes de abordar custosas decisións de
rescate da concesión actual.
Máis aló destas cuestións de carácter xeral, a análise realizada nas dimensións
xurídico – administrativa, técnica e económica, acerca tanto do cumprimento do
contrato de concesión actual como das posibilidades dunha xestión directa ou
indirecta, conduciron a sinalar a este último modelo como o máis axeitado nas
condicións socioeconómicas e competencias actuais do Concello de Bergondo.
Deste xeito, respecto do cumprimento do Contrato de Concesión actual pode
sinalarse que en xeral a concesionaria está cumprindo co obxecto do mesmo,
en particular coa realización das súas principais tarefas. Sen embargo, foron
observados pequenos incumprimentos, os cales en xeral está máis relacionados
con cuestións do seguimento e control por parte da Administración Pública,
neste caso o Concello de Bergondo, que en cuestións imputables á propia
concesionaria.
Respecto da análise xurídico – administrativa realizada determináronse as
dificultades existentes para o cambio de modelo de xestión, en particular en
aquelo relacionado coas cláusulas do contrato en canto a súa modificación, ou
extinción, e en particular ao seu rescate procurando unha remunicipalización,
sinalando os custes económicos destas accións. Ao mesmo tempo sinaláronse
a natureza e as características dos distintos modelos de xestión, directa ou
indirecta, en particular o seu encaixe competencial e dentro do marco regulador
da prestación dos servizos na lexislación e normativa espanola.
Respecto da análise técnica sinalouse que a Xestión Indirecta en réxime de
Concesión permite unha maior focalización nas actividades básicas, ao mesmo
tempo que complementar recursos e capacidades, e unha xestión máis rápida
das incidencias, aínda que tamén unha maior dificultade para a coordinación
entre diferentes servizos e un menor control das actividades por parte da
Administración Local, en particular pola independencia entre o regulador e o
operador. Mentres, na Xestión Directa existe unha certa dificultade para acceder
a recursos humanos e materiais moi especializados, sobre todo en caso de
concellos que a pesar da cada vez maior complexidade dos seus sistemas aínda
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non posúe suficiente tamano e masa crítica; ademais dunha menor velocidade
na xestión de incidencias.
Respecto da análise económica pode sinalarse que a Xestión Indirecta en réxime
de concesión supón un menor consumo de recursos económicos para o Concello
de Bergondo e a súa facenda, xa que a empresa concesionaria pode reducir
os seus custes fixos a través de economías de escala, optimizando sobre todo a
xestión dos recursos humanos, posuíndo ademais unha maior especialización,
mentres que a Administración Local carece tanto deste persoal especializado,
que tería ser contratado, con todas as dificultades existentes na actualidade para
elo, e os seus custes fixos non poderían ser diminuídos a través dunha economía
de escala. Por outra parte, e desde o punto de vista da Administración a Xestión
Indirecta supón trasladar o custo e o risco á concesionaria.
Deste xeito, trala análise do modelo de xestión actual e a comparativa do mesmo
coa xestión indirecta conclúese que no contexto actual, e tendo en conta os
recursos e medios dos que posúe o Concello de Bergondo, o mellor modelo de
xestión para o seu sistema de abastecemento e saneamento de auga neste termo
municipal consiste nunha Xestión Indirecta baixo o réxime de Concesión.
Non obstante, a elección do modelo de xestión actual non implica considerar que
o mesmo realizase nas condicións ideais ou máis axeitadas, tanto no que respecta
á parte imputable ao papel do propio Concello de Bergondo como á parte do
Concesionario actual, existindo un amplo abano de melloras posibles que poden
contribuír significativamente a unha prestación do servizo moito máis eficiente,
eficaz e sustentable. Neste caso, entre as posibles medidas a tomar coa finalidade
de mellorar a prestación do servizo de abastecemento e saneamento de auga
no Concello de Bergondo atópanse algunhas como a mellora da coordinación e
colaboración entre a Administración Local e a concesionaria, sobre todo respecto
á planificación a longo prazo, a mellora do control e seguimento do servizo por
parte do concello e o aumento da transparencia cara o cidadán.
A continuación, e moi brevemente, relacionaranse as medidas máis recomendables
para a mellora do modelo de xestión actual, sinalando a viabilidade da súa
implantación no curto e medio prazo, antes da finalización do contrato de
concesión actual.
9.1.

Análise da Viabilidade de mellora

A análise realizada sinalou a preferencia pola continuidade do modelo de
Xestión Indirecta baixo o réxime de Concesión, pero tamén a necesidade de
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mellorar nalgúns aspectos que atinxen tanto á propia Administración Pública,
o Concello de Bergondo, como á propia concesionaria. Entre as medidas que
poden axudar a mellorar a xestión nas condicións actuais algunhas poden ser
implantadas no curto e medio prazo, antes da finalización do contrato actual, e
outras hai que consideralas no longo prazo como parte dun futuro contrato de
concesión do servizo. Non obstante, en ambos casos, será preciso avaliar a súa
viabilidade nas condicións actuais.
Entre as medidas que poden colaborar a mellorar a prestación do servizo actual,
tanto no relativo á Administración Pública do Concello de Bergondo como da
propia concesionaria do mesmo, atópanse as seguintes:
•

•

•

Medidas de mellora respecto do Concello de Bergondo e a Concesionaria
o

Establecer un proceso de colaboración e cooperación para obter
recursos

o

Formular un protocolo de colaboración no control de vertidos e
sancións

o

Establecer acordos para implantar tarifas sociais

o

Mellorar a transparencia do servizo cara os cidadáns

Medidas de mellora respecto do Concello de Bergondo
o

Mellorar o control e seguimento da operatividade do contrato

o

Integrar no Planeamento a longo prazo á concesionaria

o

Realizar Auditorías periódicas do servizo

Medidas de mellora respecto da Concesionaria
o

Integrar nos procesos a mellora da comunicación co Concello

o

Mellorar o control do servizo

A continuación, para cada unha destas medidas de mellora sinalase a súa
viabilidade atendendo a dous factores, o seu custe económico, segundo un
rango, e a facilidade da súa implantación respecto das competencias municipais
ou a entidade encargada para elo.
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Concello de Bergondo e Concesionaria
Mellora

Rango
Económico

Facilidade de
Implantación

Proceso de colaboración e cooperación
para obter recursos

Baixo

Media - Alta

Protocolo de colaboración no control
de vertidos e sancións

Baixo

Alta

Establecer acordos para implantar
tarifas sociais

Baixo - Medio

Media

Mellorar a transparencia cara os
cidadáns

Medio

Media

10. Recomendacións para a mellora do Modelo de Xestión
Indirecta en Réxime de Concesión
Á vista da análise anterior do modelo de xestión recomendado para o Concello
de Bergondo, respecto das súas competencias e dos seus recursos, neste caso a
Xestión Indirecta en réxime de Concesión, e da viabilidade da súa mellora, este
documento formula unha serie de recomendacións orientadas a incrementar a
eficiencia, eficacia e sustentabilidade do modelo de xestión, tanto na actualidade
e para o tempo restante do contrato como dun xeito xeral e global para o futuro,
sempre e cando decídase continuar co mesmo modelo de xestión.
As recomendacións formuladas son as seguintes:

Concello de Bergondo
Mellora

Rango
Económico

Facilidade de
Implantación

Mellorar o control e seguimento do
contrato

Baixo

Baixo

Integrar no Planeamento a longo
prazo á concesionaria

Baixo

Alta

Realizar Auditorías periódicas do
servizo

Baixo - Medio

Media

•

Concello de Bergondo
Mellora

Rango
Económico

Facilidade de
Implantación

Integrar nos procesos a mellora da
comunicación co Concello

Baixo

Alta

Mellorar o control do servizo

Baixo

Alta

En xeral, a maior parte destas medidas de mellora atopanse nun rango económico
baixo e posúen unha alta facilidade de implantación, non presentando grandes
dificultades para a súa adopción e viabilidade.

•

Medidas de mellora respecto do Concello de Bergondo e a
Concesionaria
o

Establecer un proceso de colaboración e cooperación para obter
recursos. Sería recomendable que se establecese un proceso de
colaboración e cooperación entre ambos para procurar a obtención
de recursos externos (programas europeos, subvencións autonómicas,
I+D+i,...) para a mellora do servizo e a súa xestión.

o

Formular un protocolo de colaboración no control de vertidos e
sancións. Sería recomendable formular un protocolo de colaboración
para o control de vertidos e a imposición de sancións.

o

Establecer acordos para implantar tarifas sociais. Sería recomendable
establecer acordos entre ambos axentes para implantar tarifas sociais
no caso de que sexa preciso a partir dos correspondentes estudos.

o

Mellorar a transparencia do servizo cara os cidadáns. As incidencias
requiren un control, para facer un seguimento da calidade do
servizo aos cidadáns en cada control debe de rexistrarse o número
de incidentes detectados, o número de incidentes resoltos, o tempo
de resposta e outros parámetros de calidade de servizo

Medidas de mellora respecto do Concello de Bergondo
o

Mellorar o control e seguimento da operatividade da Concesión.
Sería recomendable a melloría do control e seguimento da
operatividade da concesión por parte da Administración Local. Se
debido á especialización do traballo de xestión da auga o Concello
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de Bergondo non conta con persoal axeitado, sería aconsellable
ter un terceiro que sexa responsable de supervisar os resultados da
operación, a realización de verificación de inspección regular.

•
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o

Integrar no Planeamento a longo prazo á concesionaria. Sería
recomendable integrar á concesionaria nos procesos de Planeamento
do concello, en particular naqueles nos que atinxe ás infraestruturas
do servizo ou a factores (desenvolvementos urbanísticos) que inflúen
na súa operatividade. Deste xeito, cando se proxecten accións
para mellorar as instalacións da rede e previsión de investimento
debe ser liderado polas oficinas municipais, pero coa integración
da concesionaria. No caso de que non se teñan técnicos formados
en diferentes especialidades, tense a posibilidade de contratar un
operador de soporte técnico externo independente.

o

Realizar Auditorías periódicas do servizo. Sería recomendable
unha auditoría regular das accións levadas a cabo polo operador
do investimento en infraestruturas, con prazos de avaliación,
investimento económico e calidade dos mesmos. Estas Auditorías
teñen que ser un control simultáneo co operador de estacións de
tratamento de parámetros resulta da auga, e os residuos xerados,
facilitados por axentes autorizados.

Medidas de mellora respecto da Concesionaria
o

Mellorar o control do servizo. Sería aconsellable un seguimento e
control máis detallado por parte do operador en colaboración co
control e seguimento a realizar co regulador. Por exemplo mediante
reunións periódicas informativas.

o

Integrar nos procesos a mellora da comunicación co Concello. Dentro
do proceso de mellora do control do servizo sería recomendable a
mellora da comunicación co Concello respecto dos distintos procesos
e incidencias para procurar unha mellor coordinación.
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11. Conclusións
A análise e avaliación levada a cabo polo presente “ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE A XESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO
E SANEAMENTO DO CONCELLO DE BERGONDO” determinou as seguintes
conclusións atendendo a información aportada e existente no momento de
elaboración do mesmo:

6. Non obstante, existe a posibilidade de mellora na xestión do servizo,
por exemplo respecto ao control e seguimento do mesmo por parte de
persoal do Concello e así mellorar a colaboración e cooperación coa
concesionaria.
7. Realízanse unha serie de recomendacións relacionadas coa mellora da
coordinación e colaboración entre a Administración Local e a concesionaria,
sobre todo respecto á planificación a longo prazo, a mellora do control e
seguimento do servizo por parte do concello e o aumento da transparencia
cara o cidadán.

1. A Concesionaria do Contrato de Xestión do Servizo está a cumprir na
súa meirande parte o contido do mesmo, agás en pequenas cuestións
relacionadas cos prazos da tramitación administrativa dos informes de
seguimento e control que non poñen en perigo o servizo.
2. Desde o punto de vista xurídico o rescate ou rescisión do Contrato de
Concesión non só posúe un custe económico para o Facenda Municipal,
senón que tamén podería presentar problemas de inseguridade respecto
das ambigüidades e vaguidades contidas no Contrato para a realización
destes procedementos.
3. O modelo Xestión Directa do servizo suporía un incremento do custe para
o Concello de Bergondo, en particular pola necesidade de incrementar os
seus recursos humanos.
4. O modelo de Xestión Indirecta baixo o réxime de Concesión sinálase
como o máis axeitado para os recursos humanos, materiais e financeiros
dos que dispón na actualidade o Concello de Bergondo, sen prexuízo de
que no futuro poidan implantarse outras fórmulas de xestión, sempre coa
consideración de adoptar un balance entre o custe efectivo e os ingresos
tarifarios coa finalidade de manter o equilibrio financeiro do contrato.
5. Recomendase a continuidade do modelo de xestión actual polo menos ata
a finalización do Contrato de Concesión actual.
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