
Dimecres, 10 de juliol de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Àrea Metropolitana de Barcelona

ANUNCI

Exp. 2818/12

Es procedeix a la rectificació de determinades errades materials en l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona del dia 1 de juliol de 2013, expedient 2818/12, per al qual es van aprovar les precisions interpretatives no 
substancials  que es detallen al  document annex adjunt.  Per tant,  l’esmentat  document  annex es completa amb la 
transcripció de l’article 1 i de l’article 81.3 del Reglament del Servei, segons resulta de l’esmentat acord del Consell  
Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 21 de maig de 2013.

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.

2. També són objecte d’aquest Reglament l’establiment de mesures per l’estalvi i eficiència en el consum d’aigua, i en 
qualsevol procés relacionat amb la distribució d’aigua, així com la regulació del règim especial en supòsits d’emergència 
o excepcionalitat per sequera, d’acord amb el que prevegi la normativa i la planificació aplicable en aquests supòsits.

3.1.  La  gestió  i  la  prestació  dels  serveis  públics  objecte  d’aquest  Reglament  es  duran  a  terme  respectant  les 
competències de la Generalitat de Catalunya que deriven del títol preliminar, Títols I, III i V del text refós de la legislació  
en matèria d’aigües de Catalunya i dels Ajuntaments.

3.2.- De conformitat amb allò que estableixen els articles 34, 35 i 37 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües  
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l’explotació de les instal·lacions compreses a la 
xarxa d’abastament  d’aigua Ter-Llobregat  en aplicació  dels criteris  i  la  relació  de l’Annex 1 del  mateix  Text  refós, 
rellevants per l’abastament metropolità, resten subjectes a les potestats i competències de la Generalitat i de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, en els termes establerts en els apartats següents.

3.3.- A l’Àrea Metropolitana de Barcelona li correspon la redacció dels projectes, l’execució de les obres i l’explotació de 
les instal·lacions.

4.  El  servei  públic  de  sanejament  comprèn  la  xarxa  metropolitana  de  sanejament  de  la  qual  és  titular  l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

5. El present Reglament també és d’aplicació en aquells municipis en els que el subministrament domiciliari d’aigua i el 
sanejament en alta no es gestionin de forma integral.

Article 81

3. Si el receptor del servei d’aigua no apta per al consum humà vol utilitzar temporalment aigua potable o d’un altre 
origen per a abastar la seva instal·lació d’aigua no apta per al consum humà, ho haurà de fer per mitjà d’una connexió  
provisional  que impedeixi  totalment la interconnexió de xarxes, i  que no pot ser fitxa,  sinó que haurà de muntar  i  
desmuntar cada cop que se n’hagi de fer ús. Aquesta connexió provisional haurà de tenir la conformitat de l’Entitat 
subministradora o de l’ACA, haurà de disposar d’un dispositiu antiretorn, i haurà de ser objecte de comprovació per 
l’Entitat subministradora o per l’ACA en qualsevol moment.

Barcelona, 9 de juliol de 2013
El secretari general, Sebastià Grau Ávila

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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