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Dilluns, 1 de juliol de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 2818/12.

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 21 de maig de 2013, va acordar:

APROVAR les precisions interpretatives no substancials  que es detallen al  document  annex adjunt,  amb relació  a 
l’acord del  Consell  Metropolità  de 6 de novembre de 2012, referent a l’establiment  del  servei  metropolità  del  cicle 
integral  de  l’aigua,  a  l’aprovació  del  corresponent  reglament,  a  l’aprovació  de  la  seva  gestió  mitjançant  societat 
d’economia mixta i a l’aprovació dels seus estatuts, així com del conveni amb SGAB als efectes de l’article 283,2,b) del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

FACULTAR  el  Vicepresident  executiu  i  el  gerent  de  l’Àrea  Metropolitana  de  Barcelona  perquè  qualsevol  d'ells, 
indistintament,  o sigui,  sense la necessària  concurrència de cap altre,  en representació  de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i en relació amb l’ acord precedent i amb els acords del Consell Metropolità de 6 de novembre de 2012, 
pugui: 1) publicar els acords precedents segons disposa la normativa vigent; 2) comparèixer davant notari amb l'objecte 
d'elevar-los a públic, com també atorgar la corresponent escriptura pública, amb els pactes i declaracions que siguin 
convenients i es derivin, directament o indirectament, dels esmentats acords, inclús per a la determinació de la data 
precisa d’inici  d’operacions de la societat  d’economia mixta; 3) efectuar tots els aclariments o esmenes que siguin 
necessàries o convenients i, en general, atorgar aquells documents privats i/o públics necessaris per a l'execució dels 
acords precedents,  com també els actes necessaris per a la inscripció  en els registres públics corresponents dels 
esmentats acords; i, en general, 4) aclarir, precisar i completar el que sigui necessari o convenient, fins i tot atorgar 
escriptures aclaridores o que esmenin tots  els defectes i  omissions que impedeixin  o obstaculitzin  l'efectivitat  dels 
acords precedents o la seva inscripció en qualssevol registres públics.

Contra aquest acord d’aprovació definitiva es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Potestativament es pot interposar recurs de reposició davant el Consell  
Metropolità, en el termini d’un mes des de la data del present anunci.

Els articles i clàusules afectades per aquest acord resten redactats segons el text següent:

Annex Exp. 2818/12

DOCUMENTS ANNEXES A L’ACORD DEL CONSELL METROPOLITÀ DE 6 DE NOVEMBRE DE 2012, SOBRE CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA

1. REGLAMENT DEL SERVEI

Article 1. Objecte

1. És objecte del present Reglament la gestió i la prestació integral dels serveis públics metropolitans de:

a) Subministrament domiciliari d’aigua de consum humà i subministrament d’aigua destinada a altres usos diferents del 
consum humà, inclosa la reutilització d’aigües regenerades en els termes que preveu la disposició addicional 14 de 
Decret legislatiu 3/2003.

b) Sanejament en alta i depuració d’aigües residuals.

c) Gestió integral de l’evacuació d’aigües residuals d’aigües pluvials i residuals i de les xarxes de clavegueram.

Article 5. Competència de l’AMB

1. L’AMB té la condició d’Entitat Local de l’Aigua bàsica atorgada d’acord amb el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i per la Llei 31/2010, de 3 d’agost. C
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2. L’AMB té atribuïdes les següents facultats:

1. La col·laboració en la gestió de les instal·lacions que integren les xarxes bàsiques.

2. La participació en la planificació hidrològica i en els òrgans de l’Administració hidràulica en els termes que resulta de  
la normativa aprovada per la Generalitat.

3. Exercir qualsevol altre facultat que expressament li assigni o delegui l’Agència Catalana de l’Aigua.

4.  La possibilitat  de ser  titular  de les concessions del  domini  públic  hidràulic així  com de les concessions d’aigua 
regenerada procedent de depuradores o del freàtic, destinades totes elles a l’abastament de les poblacions de l’àmbit 
metropolità, subrogant-se, si s’escau, a les existents.

5. Prestar l’assistència tècnica que es consideri oportuna als municipis del seu àmbit territorial.

3.  En la seva condició de titular del servei de subministrament d’aigua en baixa correspon a l’AMB l’exercici de les 
funcions següents:

1. Prestar el servei, directa o indirectament, amb continuïtat i regularitat d’acord amb l’establert en el present Reglament.

2. Organitzar, coordinar i reglamentar el servei.

3.  Convocar i aprovar els contractes de gestió de serveis. Aprovar la constitució de noves modalitats gestores o la 
modificació i supressió de les existents. Aprovar l’adjudicació dels contractes administratius que tinguin per objecte la 
gestió indirecta del servei.

4.  Supervisar i controlar la gestió del servei prestat per les entitats subministradores d’acord amb els procediments 
legalment establerts i les instruccions de l’Agència Catalana de l’Aigua.

5.  Vetllar  pel  que fa a la qualitat  de l’aigua en el  punt de lliurament al  consumidor,  i  en coordinació amb la resta 
d’administracions competents i Entitats subministradores, pel compliment del Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que 
fixa  els  criteris  sanitaris  de  qualitat  de  l’aigua  de  consum  humà.  A  aquest  efecte,  les  Entitats  subministradores 
informaran a l’AMB, a més d’informar a la  resta  d’administracions competents,  de qualsevol  incident  o  episodi  de 
contaminació puntual que pugui afectar la qualitat de l’aigua subministrada dins l’àmbit.

6. Efectuar el control de qualitat de l’aigua apta pel consum humà a l’aixeta, en els termes establerts en el Reial decret 
140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

7.  Aprovar les taxes, preus o tarifes dels serveis aplicables a l’àmbit metropolità, sens perjudici de les funcions que 
corresponen a la Comissió de Preus de Catalunya, en el cas de l’aigua apta per al consum humà, i a l’Agència Catalana  
de l’Aigua en el cas de les aigües regenerades de conformitat a la Disposició addicional 14.

8.  Aprovar els preus dels drets, de les instal·lacions i dels productes aliens a la venda d’aigua que puguin cobrar les 
Entitats subministradores,  dins l’àmbit d’aquest Reglament,  excepte en el cas de prestació directa del servei, i  que 
aquests hagin estat aprovats pels corresponents ajuntaments; en aquest últim cas se n’haurà de donar trasllat a l’AMB 
en un termini màxim de quinze dies hàbils.

9.  Conèixer  els mitjans materials  i  personals  i  el  desenvolupament  econòmic de les Entitats subministradores que 
presten el servei en l’àmbit metropolità.

10. Aprovar els plans directors de servei i els anuals d’inversions de les Entitats subministradores, els quals recolliran els 
projectes d’obres i millores de la xarxa de distribució i la resta d’elements materials del servei que siguin proposats per 
aquestes, excepte en els casos de prestació directa del servei pels ajuntaments, en els quals, un cop aprovats, hauran 
de ser tramesos a l’Entitat perquè en prengui coneixement.

11.  Portar a terme qualsevol altra actuació que d’acord amb la Llei estiguin previstes en el programa d’actuació de 
l’AMB, o li sigui assignada per la legislació vigent, en la seva condició d’ens titular del servei.

Article 11. Obligacions de l’Entitat subministradora

8. Aplicar la tarifa en vigor, legalment autoritzada per l’organisme competent, sobre el consum i el servei prestat. Les  
tarifes del servei en cap cas no podran excedir el màxim fixat per l’AMB en el seu corresponent acord degudament C
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motivat. En el cas de reutilització d’aigües regenerades s’estarà a allò que disposa la Disposició addicional 14 del text  
refós de la legislació d’aigües.

Article 76. Objecte, àmbit i règim jurídic del servei

És objecte d’aquest Títol regular el servei de subministrament d’aigua no apta per al consum humà, en l’àmbit dels 
municipis que integren l’AMB.

L’aigua amb la qual es prestarà aquest servei és la procedent d’aigües tractades a les estacions depuradores d’aigües 
residuals, degudament regenerada, així com la d’origen natural (superficial o subterrani), d’acord amb el que resulti de 
les concessions que ha d’atorgar l’organisme de conca.

En el cas de les aigües regenerades, serà d’aplicació el Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix 
el  règim  jurídic  de  la  reutilització  d’aigües  depurades,  i  les  instruccions  i  recomanacions  tècniques  procedents  de 
l’Administració hidràulica, i  les determinacions de la planificació i  condicions fixades per l’organisme de conca a les 
preceptives i prèvies concessions o autoritzacions i per l’Administració sanitària, quan s’escaigui.

En tot allò que no estigui regulat en aquest Títol seran d’aplicació les prescripcions contemplades a la resta de Títols  
d’aquests Reglament.

Article 77. Usos de l’aigua no apta per al consum humà

1. Les aigües del servei de subministrament d’aigua no apta per al consum humà es podran destinar a tots els usos que 
puguin ser autoritzats per l’Administració hidràulica i sanitària, en base a la legislació aplicable en cada cas, i segons 
estableixi el Títol de la concessió al respecte.

2. Els usos permesos es determinaran en el títol de la concessió.

3. En qualsevol cas, les aigües només podran ser utilitzades per l’ús o usos que es contractin, restant totalment prohibit 
realitzar un ús diferent, sota la total responsabilitat del receptor del servei.

Article 78. Gestió del servei

1.  L’AMB pot ser titular de la concessió de l’aigua procedent d’aigües tractades a les estacions depuradores d’aigües 
residuals, degudament regenerada per atorgament de l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.  La distribució de l’aigua procedent d’aigües tractades a les estacions depuradores d’aigües residuals degudament 
regenerada és un servei establert per l’AMB, així com la distribució d’aigües no potables d’origen natural (superficial i  
subterrani), i ha de respectar les condicions establertes en la concessió o autorització atorgada per l’ACA.

3. El servei de subministrament d’aigua no apta per al consum humà pot prestar-se de forma directa o indirecta per les 
Entitats prestadores del servei de subministrament d’aigua potable. Tanmateix i de conformitat amb les condicions i els 
procediments legalment establerts, l’AMB pot adoptar qualsevol altra forma de gestió directa o indirecta.

Article 79. Contractació, facturació i extinció del contracte

Els  contractes  del  servei  d’aigua no  apta per  al  consum humà s’estendran per  l’Entitat  subministradora  del  servei 
d’acord amb el model de document que hagi aprovat l’AMB, i es signaran per duplicat, de forma que cada part quedarà  
en poder del respectiu exemplar del contracte formalitzat i degudament emplenat.

La facturació del servei d’aigua no apta per al consum humà es farà per l’Entitat subministradora, d’acord a les tarifes  
aprovades per l’AMB, dins dels límits que fixi l’autorització o la concessió, i el descrit en aquest Reglament.

L’extinció del contracte es farà per mutu acord entre les parts o bé per aplicació dels articles del capítol VII del Títol II 
d’aquest Reglament, relatiu a la suspensió del subministrament i extinció del contracte.

Article 113. Objecte de la tarifa

L’objecte de la tarifa regulada per aquest Reglament és la utilització del servei de subministrament domiciliari d’aigua 
apta per al consum humà.

No són objecte de la tarifa que aquest Reglament regula la venda de productes aliens a la venda d’aigua.
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Article 133. Àmbit temporal d’aplicació

1. El present Títol s’aplicarà en aquells períodes de sequera declarats amb aquest caràcter, d’acord amb la legislació de 
la Generalitat de Catalunya o de l’Estat, per tal de reduir la utilització dels recursos hídrics atesa la seva escassetat.

2.  A mesura que s’apliquin les mesures establertes en aquest Títol restaran en suspens totes aquelles prescripcions 
contemplades en aquest Reglament,  així com les clàusules dels contractes de subministraments que s’hi  oposin a 
l’establert en aquelles.

3. En tot allò que no estigui regulat en aquest Títol i que no s’oposi, són d’aplicació les prescripcions contemplades en 
els Títols anteriors d’aquest Reglament.

4.  Les controvèrsies,  dubtes o diferents interpretacions que es puguin donar en la prestació del  servei i  l’aplicació 
d’aquest Títol les resoldrà el President de l’AMB, això sense perjudici que els interessats puguin exercir les accions 
jurisdiccionals que correspongui.

Article 148. Implantació obligatòria de les mesures i sistemes d’estalvi

1.  Les  mesures  establertes  en  aquest  Reglament,  així  com  els  sistemes  d’estalvi  d’aigua,  únicament  s’hauran 
d’implantar obligatòriament en les edificacions i construccions de titularitat pública, així com a les zones verdes, parcs, 
jardins públics i neteja de carrers, fonts, estancs i instal·lacions hidràuliques ornamentals, piscines de nova construcció o 
en reforma, de titularitat pública o privada, així com a les dutxes de les platges.

2. També seran d’aplicació en els parcs aquàtics i instal·lacions industrials de rentat privades.

3.  Els projectes d’urbanització hauran d’introduir  criteris per a una millor  gestió de l’aigua, la  reducció del  consum 
d’aigua potable, i una gestió més racional de les aigües pluvials en urbanitzacions fora del casc urbà.

Article 153. Aprofitament d’aigua de pluja

2. L’aigua de pluja es pot utilitzar per al reg de jardins, neteja d’interiors i d’exteriors, cisternes d’inodors i qualsevol altre 
ús adient a les seves característiques.

Article 163. Disposició general

El servei metropolità de sanejament en alta d’aigües residuals es prestarà de conformitat amb allò que estableixen el  
text refós de la legislació vigent en matèria d’aigües de Catalunya i el Reglament dels serveis públics de sanejament, 
aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig o qualsevol modificació posterior.

Article 164. Depuració

Dintre del sanejament en alta s’inclouen totes les activitats necessàries per aconseguir una correcta depuració de les 
aigües residuals, d’acord amb l’autorització d’abocament al medi que atorgui l’ACA. Aquesta activitat ha de garantir:

-  que els abocaments de les estacions depuradores compleixen les exigències establertes a la normativa vigent, de 
manera que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones.

- que l'adequat tractament dels residus i de les emissions provinents del sistema de sanejament eviten efectes nocius en 
el medi i la salut de les persones, i asseguren el compliment de les normatives aplicables.

-  que els tractaments utilitzats siguin optimitzats a efectes de maximitzar la seva eficiència, tot minimitzant el seus 
consums energètics i materials, sota el paradigma de la sostenibilitat.

Article 166. Control de la qualitat dels abocaments de la depuració

L’ens gestor ha de complir els valors límits que, pels diferents paràmetres es defineixen en la Directiva del Consell de 
les Comunitats europees de 21 de maig de 1991 sobre el tractament de les aigües residuals urbanes i la corresponent 
normativa de transposició al dret intern espanyol, això és, el Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre i  Reial 
Decret 509/1996, de 15 de març, i  la legislació en matèria d’aigües, proposant al llarg del període de vigència del 
contracte les modificacions al tractament que fossin necessàries introduir en el seu cas.
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Es respectarà igualment la resta de paràmetres que fixi la corresponent autorització d’abocament, pel que s’hauran de 
realitzar els corresponents controls analítics.

Les instal·lacions de sanejament han de tractar tot el cabal que arribi fins a la màxima capacitat  de tractament de 
disseny de la instal·lació.

El bon funcionament de la depuració es comprovarà per la determinació dels paràmetres que s’establiran per cada 
instal·lació particular. A efectes de comprovació, es diferencia els límits entre mostres integrades i mostres puntuals, així 
com valors límits diaris o valors mitjos anuals.

Les determinacions es faran d’acord amb els mètodes d’anàlisi de la Standard Methods de l’American Public Health 
Association  i  d’altres  que  es  determinin  amb la  conformitat  de  l’AMB.  Els  resultats  d’aquestes  anàlisis  permetran 
l’aplicació de sancions, si procedissin als explotadors del sistema.

Article 167. Control dels residus i fangs

L’ens gestor garantirà durant l’explotació la correcta retirada, transport i tractament dels greixos, sorres, i residus de 
reixes  i  tamisos  generats  en  les  instal·lacions  conforme  a  les  seves  característiques  i  d’acord  amb  la  normativa 
específica aplicable a cada cas.

L’ens gestor haurà de gestionar els fangs produïts, de manera que puguin retirar-se fàcilment minimitzant l’impacta 
d’olor, en el lloc i forma permesos per la normativa vigent.

El destí final dels fangs serà la seva reutilització en el sector agrari, el sector cimenter o altre que estableixi la normativa 
vigent. Pel que fa al sector agrari, s’haurà de complir allò establert en el Reial Decret 1310/90 de 29 d’octubre i l’ordre  
de 26 d’octubre de 1993 i el Decret pel que es regula la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari i en les 
corresponents Autoritzacions com a Gestor de residus per la seva aplicació en l’agricultura.

En el  cas  de  què es  produeixi  un  canvi  sobtat  en  la  qualitat  del  fang,  que no  permeti  la  seva  aplicació  final  en 
l’agricultura, l’ens gestor haurà de realitzat al seu càrrec la caracterització dels mateixos conforme la normativa vigent en 
matèria  de gestió de residus, repetint  mensualment la caracterització  dels paràmetres que impossibiliten el  seu ús 
agrícola fins al moment en què es compleixi amb els límits establerts per la legislació. Durant el període en que no sigui  
possible la seva aplicació a agricultura, l’ens gestor haurà de disposar de destinacions alternatives dels fangs, amb 
preferència a la seva revalorització energètica.

L’ens gestor tindrà l’obligació de disposar d’una fitxa d’acceptació realitzada per l’Agència de Residus de Catalunya o 
organisme equivalent en d’altres comunitats autònomes pels diferents destins de fangs especificats al PCAP, així com 
de tota la documentació legal  necessària  per  la seva utilització.  Tot transport  de residus s’haurà de realitzar  amb 
transportistes autoritzats per tal fi a la comunitat autònoma o a l’estat espanyol.

Article 168. Infraccions en la depuració

Són infraccions administratives les accions i les omissions tipificades i sancionades per aquest Reglament.

Són infraccions lleus:

a) L'incompliment de les condicions establertes en l’autorització d’abocament al medi i al sistema públic de sanejament, 
sempre que aquest no causi danys o perjudicis al sistema de sanejament o quan aquests danys no superin els 3.005,06 
EUR.

b) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic  
de sanejament inferiors a 3.005,06 EUR.

c) La realització d'obres o activitats que afectin el sistema de sanejament o el seu perímetre de protecció sense gaudir  
del preceptiu permís, sempre que no causin danys o perjudicis a les instal·lacions.

d)  La desobediència dels requeriments de l'Administració en relació amb l'adequació d'abocaments i  també amb la 
remissió de dades i informacions sobre les característiques de l'efluent o les instal·lacions de tractament.

e) L'incompliment de qualsevol obligació o prohibició establertes per aquesta part del Reglament que no tingui atribuïda 
una altra qualificació.
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Són infraccions greus:

a) Els abocaments prohibits pel reglament aplicable al sistema de sanejament.

b)  L'incompliment de les condicions d’abocament de l’efluent de les depuradores, segons la legislació vigent, sempre 
que causi danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de sanejament superiors a 3.005,06 
EUR i fins a 15.025,30 EUR.

c) Les accions i les omissions de les quals derivin danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic 
de sanejament superiors a 3.005,06 EUR i fins a 15.025,30 EUR.

d) L'obstaculització de la funció inspectora de l'Administració.

e) L'ocultació o el falsejament de dades determinants relatives als abocaments al medi dels efluents de les depuradores.

f) La manca de comunicació de les situacions de perill o emergència o l'incompliment de les rescripcions o les ordres de 
l'Administració derivades de situacions d'emergència.

g) La reincidència de dues infraccions lleus, sempre que existeixi resolució administrativa ferma.

Són infraccions molt greus:

a) La comissió de qualsevol conducta si causa danys o perjudicis a la integritat o al funcionament del sistema públic de 
sanejament superiors a 15.025,30 EUR.

b) L'incompliment de les ordres de suspensió d'abocaments a sistema públic de sanejament no autoritzats o abusius.

c) La reincidència de dues infraccions greus, sempre que existeixi resolució administrativa ferma.

2. Estatuts de la societat d’economia mixta "Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de 
l’aigua, Societat Anònima".

Article 1r.- Denominació

2.  La Societat té el caràcter de societat d'economia mixta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ("AMB") i, a aquest 
efecte, està sotmesa al que disposa la Llei 31/2010, de 3 d'agost i, en general, a la Legislació de Règim Local i el que 
disposa el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.

Article 2n.- Objecte Social.

La  Societat  té  per  objecte  la  gestió  dels  serveis  del  cicle  integral  de  l'aigua  i,  en  particular,  l'execució  d'obres 
hidràuliques, l’explotació, el manteniment i la gestió dels serveis següents: (els "Serveis").

a) L’abastament d'aigua en baixa.

b) El sanejament en alta i la depuració d'aigües residuals urbanes, així com la seva regeneració per a d’altres usos.

c) El subministrament d'aigües regenerades.

d) La coordinació i la gestió integrada de l'evacuació de les aigües pluvials i residuals i de les xarxes de clavegueram,  
així com, l’assistència tècnica en funcions d'intervenció dels abocaments d'aigües residuals a sistemes de sanejament.

e) Qualsevol altra activitat encaminada a satisfer les necessitats d’abastament d’aigua en baixa, sanejament i depuració 
i, en particular, qualsevol activitat relacionada amb el control, detenció i qualitat de l’aigua depurada i de les aigües 
residuals, a través de tècniques d’anàlisis en laboratoris.

f) La realització d’estudis i projectes i execució d’obres d’infraestructura hidràulica i de qualsevol altres obres relaciones 
amb els serveis d’abastament en baixa, sanejament i depuració.

La societat tindrà per objecte l’explotació dels drets i instal·lacions afectades als serveis descrits a les lletres a), b) i c) 
anteriors. Pel que fa a l’explotació de l’usdefruit dels títols i les instal·lacions d’abastament en alta titularitat de la societat 
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i  rellevants per a l’abastament metropolità, aquesta es portarà a terme d’acord amb les directrius de l’Administració 
hidràulica de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria d’aigües.

Article 3r.- Durada i començament de l’activitat

La Societat donarà començament a les seves activitats socials des del dia ......... (data d’inici d’operacions), i perllongarà 
la seva durada fins el 2 de juny de 2047 o fins el moment de l’extinció del títol concessional de domini públic hidràulic, 
prevista pel 9 de desembre de 2053, llevat que aquesta extinció es produeixi anticipadament.

Article 11è.- Consell d'Administració

6. Els consellers  designats  a proposta de l’AMB en funció de la representació  que ostenten en dita administració, 
perdran la seva condició de consellers des del moment que siguin cessats d’aquest càrrec. La Junta General procedirà 
a acordar dit cessament i el nomenament dels nous consellers que hagin de substituir als cessats en la primera sessió 
que se celebri amb posterioritat a la notificació corresponent per part de l’AMB.

Article 19è.- Finalització del termini de gestió. Reversió de les instal·lacions

1. Una vegada finalitzat  el  termini de durada de l'encàrrec de gestió indirecta rebut per la Societat,  es produirà la 
reversió de les instal·lacions afectes a aquests Serveis d'acord amb allò disposat en la Legislació de Règim Local, el  
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, i d’altra legislació 
aplicable i d’acord amb els criteris establerts en el conveni de gestió subscrit amb l’AMB.

2. Una vegada arribat el termini final de durada de la Societat, es procedirà a l’obertura del període de liquidació, de  
conformitat amb el que preveu el Títol Setè següent, i segons allò previst en el conveni de gestió subscrit amb l’AMB.

Els títols i instal·lacions afectes a l’activitat d’abastament en alta revertiran a la Generalitat de Catalunya, de conformitat 
amb la Legislació Hidràulica de Catalunya i segons el que preveu l’article 3 d’aquests Estatuts.

3. Conveni amb SGAB

EXPOSEN

V. Que el Consell Metropolità acordà que l’esmentada societat d’economia mixta assumiria l’encàrrec de gestionar el 
Servei públic metropolità del cicle integral de l’aigua, que inclou l’abastament d’aigua en baixa, la depuració d’aigües 
residuals i la reutilització d’aigües depurades.

VI. Que l’acord del Consell Metropolità inclou l’explotació per part de l’esmentada societat d’economia mixta del dret 
d’usdefruit  dels títols i  de les instal·lacions de titularitat de SGAB associades al servei d’abastament en alta en els  
termes i condicions fixats en els títols concessionals i que estableixi l’Administració Hidràulica d’acord amb les seves 
competències.

CLÀUSULES

SECCIÓ I.- DE LES RELACIONS ENTRE l’AMB i SGAB

1. constitució de la societat d’economia mixta

1. Per tal de gestionar el servei del cicle integral de l’aigua a l’àmbit de l’AMB fixat a l’expedient i d’acord amb els 
documents de la memòria, projecte del servei i reglament del mateix, aquesta Administració, com a titular del servei  
d’abastament en baixa i de regeneració en els termes de la Llei 31/2010 i del capital públic, i la SGAB, com a titular del  
capital privat, portaran a terme els tràmits necessaris per constituir una societat d’economia mixta amb la denominació 
"Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua, Societat Anónima" (en denominació 
abreujada i comercial "AIGÜES DE BARCELONA") a partir de la data de l’inici d’activitats.

4. Aportacions de les Parts en l’escriptura fundacional:

a) L’AMB aportarà el valor equivalent a 50.550.000 EUR per la subscripció i desemborsament d’accions representatives 
del 15% del capital social de la nova societat AIGÜES DE BARCELONA, mitjançant la cessió fins el 2 de juny de 2047 
del dret d’ús de les infraestructures i instal·lacions de la seva titularitat,  necessàries i vinculades a la prestació dels 
serveis de depuració i aigües residuals. C
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b)  SGAB  aportarà  el  valor  equivalent  a  286.450.000  EUR  per  la  subscripció  i  desemborsament  de  les  accions 
representatives del 85% del capital social de la nova societat AIGÜES DE BARCELONA, mitjançant una quota del 60% 
del patrimoni de ple domini i del dret d’usdefruit dels títols i de les instal·lacions de titularitat de SGAB associades al  
servei  d’abastament  en  alta,  segons  sigui  el  cas,  i  que  figuren  a  l’annex  número  2,  una  vegada  obtingudes  les 
autoritzacions administratives previstes a la normativa aplicable.

5. Constituïda la societat AIGÜES DE BARCELONA, i en unitat d’acte, l’AMB i SGAB es comprometen a promoure la  
celebració  de  la  Junta  General  Universal  a  fi  d’acordar  l’adquisició,  en  règim  de  propietat  o  d’usdefruit,  segons 
correspongui,  per  part  de  la  nova  societat  AIGÜES DE BARCELONA de  la  quota  restant  del  40% del  patrimoni 
relacionat en l’Annex número 2.

2. forma de gestió dels serveis

1. La nova societat AIGÜES DE BARCELONA gestionarà, a partir de la data d’inici d’activitats, el Servei metropolità del  
cicle integral  de l’aigua,  descrit  a l’expositiu  Vè.,  d’acord amb les clàusules del  present  Conveni,  els seus Estatus 
Socials, la Memòria i Projecte tècnic per la gestió dels serveis (en endavant la Memòria), i d’acord amb les disposicions 
legals i  reglamentàries d’aplicació,  en especial,  el  Decret 179/1995, de 13 de juny,  pel  que s’aprova el  Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (en endavant "ROAS"), el Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 i el Decret 130/2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 
públics de sanejament.

2. La titularitat del servei públic metropolità del cicle integral de l’aigua, descrit a l’expositiu Vè, correspon a l’AMB, que 
exercirà  les potestats  administratives  que la  Llei  31/2010 i  d’altra  normativa d’aplicació  li  confereix,  respectant  les 
competències que la normativa vigent atribueix a la Generalitat i que inclouen, en tot cas, les previstes als articles 8.2.d), 
8.2.i), 8.2.l), 8.2.m), 11.17, 31.2, 34.1, 34.2, 34.3.b) i 37.1 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.

3. Obligacions QUE CORRESPONEN A AIGÜES de Barcelona, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE 
INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.

Són  obligacions  d’AIGÜES  DE  BARCELONA  les  previstes  als  articles  235  i  250  del  ROAS  i  específicament  les 
següents:

1. Prestar el servei públic metropolità del cicle integral de l’aigua d’acord amb les prescripcions tècniques, econòmiques, 
de regularitat, qualitat, sanitàries i de tot tipus contingudes en el Plec de Prescripcions tècniques i en el Reglament 
metropolità del servei del cicle integral de l’aigua, aprovats pel Consell Metropolità.

2.  Prestar el servei de conformitat amb el que estableixen els Capítols I i  V del Reglament dels serveis públics de 
sanejament, aprovat pel Decret 130/2003, de 13 de maig.

3. Mantenir en bon estat les obres i instal·lacions afectes al servei.

4. Executar les inversions en infraestructures d’abastament d’aigua, segons s’estableixi a l’Acord Marc 2013/2017 que 
es proposi  entre l’AMB i  AIGÜES DE BARCELONA, relatiu  al  subministrament  domiciliari  d’aigua  i  el  Pla  Director 
d’Abastament d’Aigua per a l’any 2015.

5.  Qualsevol  altra  obligació  imposada per  l’AMB en el  legítim exercici  de les potestats  que li  corresponen com a 
Administració pública titular del servei d’abastament en baixa i de sanejament i regeneració i les que pugui imposar 
l’Administració de la Generalitat en base a les potestats descrites a la clàusula 2.2.

6. Complir les obligacions generals descrites a l’article 280 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

7.  Integrar,  de conformitat  amb l’article 63 del  TRLCSP, la solvència que SGAB i  filials necessitin acreditar en els 
procediments de licitació en que participin.

5. Potestats de l’AMB

Són potestats de l’AMB les assenyalades als articles 238 i 248 del ROAS i específicament les següents:
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1. Aprovar les tarifes dels Serveis públics metropolitans del cicle integral de l’aigua, d’acord amb l’article 8.1.i) de la Llei  
31/2010 i amb les limitacions que es deriven de la disposició addicional 14 del Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.

2. Exercir la seva potestat sancionadora en els termes del Reglament metropolità del servei del cicle integral de l’aigua.

3. Exercir totes les altres potestats inherents a l’Administració pública titular del servei reconegudes per la Llei 31/2001 i 
el ROAS, amb les limitacions a què fa referència la clàusula 2.2.

7. Règim econòmic de la prestació dels serveis

7.1. Retribucions i Tarifes del servei

1. L’AMB fixarà i aprovarà les tarifes del Servei d’acord amb el principi d’autofinançament de l’activitat desenvolupada 
per la nova Societat AIGÜES DE BARCELONA i de l’equilibri econòmic de la mateixa.

2. Les tarifes hauran de cobrir les despeses de l’apartat 6.1.1 d’aquest Conveni.

3.  Si  l’AMB, en exercici  de les seves potestats  administratives,  aprova tarifes inferiors  al  llindar de costos indicat, 
procedirà  a  arbitrar  els  mecanismes  de  compensació  necessaris  per  cobrir  la  part  no  finançada  directament  per 
ingressos tarifaris, d’acord amb el que estableix els articles 298.2 i 302.3 del ROAS. Si els mecanismes de compensació 
afecten l’ACA, hauran de disposar prèviament de la seva aprovació.

4. L’AMB fixarà la retribució pel servei de depuració i reutilització, tenint en compte l’establert a la Disposició addicional  
14 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.

7.2. Cànon anual

La nova Societat AIGÜES DE BARCELONA satisfarà a l’AMB, en raó de la titularitat referent a l’abastament d’aigua, un 
cànon de meritació anual de 20.000.000 EUR durant les anualitats 2013, 2014, i 2015, i de 20 milions d’EUR anuals 
actualitzats a l’IPC dels últims 12 mesos que es publiqui a Catalunya, a partir de l’any 2016.

8. INVERSIONS

1. D’acord amb la tarifa aprovada per AMB en els termes previstos a l’article anterior, i segons s’estableixi a l’Acord marc 
2013/2017, correspon a la nova Societat AIGÜES DE BARCELONA realitzar les següents inversions.

a) Obres per al manteniment i conservació de les instal·lacions afectes al Servei, necessàries per a l’efectiva explotació i 
prestació d’aquest.

b) Obres de millora i ampliació necessàries per al bon funcionament del Servei, aprovades pel Consell d’Administració a 
proposta de la Gerència.

2. Les altres inversions que siguin imposades per l’AMB com a titular del servei d’acord amb l’article 248 i concordants 
del ROAS, incloses les que puguin derivar del Pla de reposicions, millores i noves inversions pels serveis públics de 
sanejament,  que  hauran  d’anar  acompanyades  del  corresponent  finançament  complementari,  en  els  termes  de  la 
memòria. El finançament de les actuacions incloses en el citat Pla de reposicions i millores, s’ajustarà al que disposa la  
legislació d’aigües de Catalunya i la planificació hidrològica.

10. Intervenció DEL SERVEI

L’AMB podrà  declarar  la  intervenció  del  Servei  pel  que  fa  a  l’abastament  en  baixa,  la  depuració  i  la  regeneració 
gestionat  per  la  nova  Societat  AIGÜES DE BARCELONA en els  supòsits  previstos  en  el  RSCL,  d’acord  amb el  
procediment establert per l’article 255 del ROAS i pel termini que acordi l’AMB en el seu cas, sense perjudici de les 
facultats que la legislació d’aigües reserva a l’administració hidràulica en aquesta matèria.

15. Extinció anticipada del conveni

1.  En cas d’extinció anticipada del Conveni per qualsevol motiu diferent a la resolució per incompliment o rescat, i  
excepte pacte exprés en sentit contrari, es reintegraran a les Parts les aportacions que hagin efectuat a AIGÜES DE 
BARCELONA, per tal de que quedin en la situació jurídica de partida descrita en el punt 5.1.1 de la Memòria. L’AMB 
gestionarà la depuració i SGAB continuarà mitjançant la societat constituïda com a gestor indirecte de l’abastament C
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d’aigua en baixa aplicant la tarifa vigent en el moment en que es produeixi l’extinció anticipada del conveni, i continuarà 
gestionant els seus títols concessionals, d’acord amb l’article 35.2 del Decret legislatiu 3/2003, prèvia l’autorització de la 
corresponent transmissió per part de l’ACA, si fos el cas.

2.  Les parts  hauran de compensar-se en proporció a la seva participació pels actius no amortitzats d’AIGÜES DE 
BARCELONA executats durant la vida de la SEM que, com a conseqüència de l’extinció anticipada del Conveni, els hi  
corresponguin per raó del servei que gestionin.

18. Transmissió de la quota del 40% del patrimoni de SGAB

1.  Constituïda  la  nova  Societat  AIGÜES DE BARCELONA,  i  en  unitat  d’acte,  SGAB i  AIGUES DE BARCELONA 
celebraran contracte de compravenda en virtut del qual la nova Societat AIGÜES DE BARCELONA adquirirà la restant 
quota del 40%, en règim de propietat o d’usdefruit, segons correspongui, corresponent al patrimoni relacionat a l’Annex 
número 2.

2. Aquesta operació es formalitzarà mitjançant escriptura pública i en el marc i seguiment de les regles de tributació que 
siguin vigents i d’aplicació. El preu de la compravenda es fixa en 190.000.000 d’EUR, més impostos. Pel principal es fixa 
un regim de pagament aplaçat, el qual s’haurà fet efectiu, com a màxim, a la data en que es compleixin deu anys des de 
l’inici d’operacions. Mentre el preu no sigui satisfet AIGÜES DE BARCELONA pagarà a SGAB un interès anual del 
7,25%, a revisar anualment segons el tipus mig de les obligacions de l’Estat a 10 anys, més una prima de risc calculada 
en base als productes equivalents que ofereixi el mercat financer.

20. Règim jurídic del Conveni

Aquest Conveni es regirà per la següent normativa:

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic;

Llei 31/2010 de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona;

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals;

Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003.

Barcelona, 21 de juny de 2013
El secretari general, Sebastià Grau Àvila
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