
Legislació vigent que empara els municipis a ser part vinculant en el procés 

d’externalització d’Aigües Ter Llobregat: 

 

• La Llei 4/1990, de 9 de març, exposa que: “La competència dels municipis 

sobre l’abastament a les poblacions, és, però, inequívoca i, per tant, cap intent 

d’ordenació del sistema considerat no pot ignorar-la [..] es disposa 

expressament la participació de les entitats locals en l’adopció de les decisions 

relatives al sistema d’abastament que afecten la competència de la 

Generalitat”.  

• Llei 4/1990. Article 5: “Resten afectats al servei públic de competència de la 

Generalitat els béns i les instal·lacions de titularitat pública que formen part de 

la xarxa bàsica d’abastament a què es refereix l’article 2.2. Aquests béns i 

aquestes instal·lacions s’adscriuen a l’Ens d’Abastament d’Aigua...” 

• Llei 4/1990. Article 11: “L’Ens d’Abastament d’aigua és el titular de les obres 

i les instal·lacions que executi amb càrrec als seus recursos propis, i pot rebre 

l’adscripció d’altres per raó dels serveis que li correspon prestar”. 

• Llei 4/1990. Disposició Addicional Primera: “L’Ens d’Abastament d’Aigua, 

comptant amb l’autorització de l’Administració Hidràulica, pot negociar amb 

les entitats locals afectades convenis de col·laboració dirigits a la incorporació 

d’aquestes entitats a l’abastament des de la xarxa bàsica. Així mateix l’Ens pot 

negociar amb les entitats locals qualsevol altre conveni relacionat amb les 

matèries de la seva competència”. 

• Decret Legislatiu 3/2003. Article 35.2: “Les instal·lacions de la xarxa Ter 

Llobregat enumerades a l’Annex 1 que hagin estat construïdes o siguin 

explotades en execució de contractes de gestió del servei públic d’abastament 

d’aigua, de concessions per a l’aprofitament del domini públic hidràulic o per 

qualsevol altre situació vinculada a la prestació del servei d’abastament de 

poblacions, mantenen la titularitat actual”. 

• Decret Legislatiu 3/2003. Article 38.1: “La Generalitat és la titular de les obres 

i instal·lacions que executi amb càrrec als seus recursos propis i que formin 

part de la Xarxa Ter – Llobregat, i pot rebre l’adscripció d’altres recursos per 

raó dels serveis que li correspongui prestar”. 

 


