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Memòria explicativa del pressupost 2023 de VILASSAR DE DALT 

AIGÜES EPEL, ViDA.  
 

 

Antecedents: 
 
 

- Al desembre de 2022 es va produir el venciment de les concessions 
d’abastament d’aigua i clavegueram, amb la empresa AGBAR (abans Sorea). 
 

- El Ple municipal va acordar la creació de la comissió d’estudi en data 21 de 
desembre de 2021, d’acord amb el marc legal regulat pels articles 143, 145, 
159, 183 del ROAS, i articles 243 i 244 del TRLMC. 
 

- La conclusió de la comissió d’estudi va ser que “de la combinació dels criteris 
directament econòmics i els no estrictament  econòmics, la forma de gestió 
més adient per al municipi de Vilassar de Dalt, atenent a les seves caracterís-
tiques, i les necessitats d’inversió, és la gestió directa mitjançant forma per-
sonificada a través d’una EPEL o una Societat Pública Municipal”. 
 

- En el decurs de l’any 2022 s’han dut a terme les actuacions polítiques, jurídi-
ques i administratives necessàries per a que la entitat pugui desenvolupar la 
seva activitat de gestió de les concessions d’abastament d’aigua i clavegue-
ram al gener de 2023.  
 

- Per tal de poder dur a terme l’inici de la seva activitat, es va presentar per a la 
seva aprovació el pressupost de la entitat per l’exercici económic 2023.  
 

 
Elaboració i aprovació del pressupost:  
 
 
A partir del compte d’explotació de l’anterior Concesionaria i de la proposta per a la 
EPEL que s’explica en la memòria elevada per la Comissió d’estudi i aprovada pel 
ple, s’ha confeccionat el pressupost que ha estat aprovat pel Consell d’administració 
i pel plenari municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  
Consideracions: 
 

- El compte d’explotació contingut a la memòria està confeccionat per un àm-
bit temporal d’un any, amb el supòsit que no caldrà sol·licitar pròrrogues a la 
concessionària actual més enllà del 31 de desembre de 2022. 
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- Malgrat que al 2022 ja s’ha tingut en compte les inversions de caràcter real 
necessàries per la posada en marxa de la entitat, es contemplen per aquest 
pressupost 2023 les inversions complementàries per a l’adequació del local 
d’oficines de Can Robinat. 
 

- Atesa la consideració de societat no financera (regulat en l’article 2.2 de la 
Llei d’Estabilitat) , l’objectiu d’estabilitat d’aplicació  es l’article 3.3 de la 
LOEPSF, el qual estableix que per aquestes societats “s’entendrà per estabili-
tat financera pressupostària la posició d’equilibri financer”. Per tant, a efec-
tes de la dita llei d’estabilitat, cal que el pressupost es presenti en situació 
d’equilibri com es el cas de la proposta de pressupost que es presenta.  
 

- El pressupost elaborat presenta una previsió d’excedent que, d’acord amb els 
objectius fundacionals de ViDA, es dedicarà a inversions de millora en la xar-
xa d’abastament d’aigua i el clavegueram, per disminuir les averies i fuites 
d’aigua de la xarxa. 

 
 


