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PUBLICAR el nou text de l’article 3 del Reglament metropolità del servei del cicle integral de l’aigua al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb el que disposa l’article 72.2 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
PRENDRE CONEIXEMENT dels fonaments jurídics recollits a la Sentència 4187/2020 que fan
referència a l’abast de l’article 14.C de la Llei 31/2010 de creació de l’AMB, constatant que l’AMB té
atribuïda com a competència plena la que correspon als serveis de subministrament d’aigua en baixa,
de sanejament en alta i de depuració d’aigües residuals i té facultats de coordinació dels sistemes
municipals pel que fa al sanejament en baixa i a altres possibles competències municipals en matèria
d’aigua.
INICIAR els treballs per a definir, amb la participació dels municipis, el model o models de gestió del
servei integral del cicle de l’aigua i els mecanismes i calendaris d’implantació dels mateixos, de cara a
l’efectiva assumpció per part de l’AMB com a propis dels serveis que encara es mantenen en l’òrbita
municipal, i també per a determinar els mecanismes de coordinació de les competències que en
matèria d’aigua corresponen als Ajuntaments.
REQUERIR als ajuntaments metropolitans no inclosos dins de l’àmbit del servei metropolità del cicle
integral de l’aigua que gestiona Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle
Integral de l’Aigua, SA que, ateses les circumstàncies concurrents, continuïn garantint la prestació
del servei d’abastament d’aigua en baixa en el seu municipi, en la forma que tinguin determinada,
mentre no es completi l'assumpció del mateix per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
FACULTAR la Junta de Govern per crear una Comissió d’Estudi, determinar-ne la composició i
designar els seus membres, havent de donar compte dels acords que adopti a aquest Consell
Metropolità. Els treballs de la Comissió, que es desenvoluparan amb la participació dels municipis i
que es preveu que estiguin conclosos en un termini de dos anys, hauran de permetre identificar els

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Article 3. Gestió dels serveis públics metropolitans del cicle integral d'aigua
3.1. Els serveis públics objecte d’aquest Reglament son de titularitat de l’AMB, que els ha de prestar
de forma integral mitjançant qualsevol de les formes de gestió, directa o indirecta, previstes en la
legislació local vigent. (correspon literalment a l’article 3.1 anterior)
3.2. L'Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les potestats de planificació i coordinació dels
serveis del cicle integral de l'aigua en el conjunt de l'àmbit metropolità, a quin efecte aprova els
corresponents plans i programes de prestació dels serveis, en quin marc s'estableixen les formes de
gestió a que fa referencia l'apartat 3.1 d'aquest article.

B

DONAR COMPTE de la Sentència 4187/2020 dictada en data 20 d’octubre passat per la Secció
Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
resol el recurs formulat conjuntament per les societats Aigües de Barcelona, empresa metropolitana
de gestió del cicle integral de l’aigua, SA (ABEMCIA) i Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA
contra l’acord del Consell Metropolità adoptat en sessió de 28 de març de 2017 amb el que es va
aprovar definitivament la modificació de l’article 3 del Reglament metropolità del servei del cicle
integral de l’aigua.
DONAR COMPTE que, d’acord amb el que estableix la Sentència 4187/2020 que anul·la parcialment
el text del precepte modificat, l’article 3 del Reglament metropolità té actualment la següent redacció:

A

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 22 de desembre
de 2020, ha adoptat el següent acord:

A
B
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mecanismes i models de gestió que resultin més sostenibles i eficients per a l’establiment i prestació
del servei del cicle integral de l’aigua en l’àmbit metropolità, determinant els terminis, fases,
condicions d’integració i règim transitori segons procedeixi en cada cas.
NOTIFICAR aquest acord als ajuntaments dels municipis metropolitans, a l’Agència Catalana de
l’Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, donant-los trasllat
de la sentència als efectes escaients.
DONAR TRASLLAT d’aquest acord amb el que es dona compliment a la sentència, juntament amb
els anuncis publicats als diaris oficials, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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