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A/A Ilm. Senyor Xavier Trias i Vidal de Llobatera 
Plaça Sant Jaume 1 
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Exposa : 
 
Segons disposa l’article 25.2.L/ de la Llei 7/85 de bases de règim local, l’abastament domiciliari 
d’aigua és de titularitat municipal i d’obligada prestació, segons els termes de l’article 26. També 
aquesta Llei declara, tal i com s’exposa en l’article 86, la reserva d’aquet servei a favor d’entitats 
locals. Aquest servei al municipi de Barcelona va ser traspassat a l’Entitat Metropolitana dels 
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus d’acord amb el previst als articles 15 i 18 de la Llei 
7/87. 
 
El servei d’abastament s’engloba dins les prestacions patrimonials de caràcter públic, ja que és 
indispensable per poder satisfer las necessitats humanes bàsiques. En aquest sentit, la regulació 
de taxes i tarifes del servei d’abastament ha de quedar garantida per part de l’administració 
pública, segons recull la Llei 25/98 de modificació de la Llei de Taxes i Preus Públics, i la Llei 59/03 
General Tributària, en la que en l’article 2 imposa la forma de taxa  en el supòsit de prestació de 
serveis en règim de dret públic, com és el cas del servei d’abastament, independentment que el 
prestatari sigui públic o privat. 
 
Que la propietat de les canonades de distribució d’aigua de Barcelona és així mateix el tercer 
aspecte rellevant a considerar per tal que la ciutadania pugui conèixer el sistema de gestió de 
l’aigua vigent al seu municipi, i que ha d’existir un document acreditatiu en el cas que no siguin de 
propietat pública. 
 
Que tota aquesta informació és de caràcter públic; 
 
Per tot això sol·licita: 
 
1. Una còpia dels documents relatius al traspàs de la competència en la responsabilitat de gestió 
del servei d’abastament d’aigua del municipi de Barcelona de l’Autoritat Metropolitana de Barcelona 
a aquesta. 
2. Una còpia del contracte de concessió del servei d’abastament d’aigua o, en el seu defecte, 
qualsevol documentació que acrediti aquesta concessió així com també les clàusules que la 
regeixen. 
3. Una còpia de la documentació relativa a la fixació de tarifes. 
4. Una còpia de la documentació relativa a la propietat de les canonades de distribució del municipi 
de Barcelona. 
 
 


