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Disposicions generals – Reglaments
ESTATUTS de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, modificació dels estatuts de
amb la introducció de l’article 1 bis i la modificació de l’art 2, de conformitat
amb la Instrucció relativa a la descentralització funcional i als mitjans
propis de l'Ajuntament de Barcelona.

El Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió de 29 de març de
2019, ha aprovat definitivament la modificació dels estatuts de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA,
amb la introducció de l’article 1 bis i la modificació de l’art 2, de conformitat amb la Instrucció
relativa a la descentralització funcional i als mitjans propis de l'Ajuntament de Barcelona
aprovada per la Comissió de Govern del dia 26 de juliol de 2018. A continuació es publiquen
els articles que han estat objecte de modificació:
BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, SA INTRODUCCIÓ ARTICLE 1 BIS I MODIFICIACIÓ ARTICLE
2
Article 1 bis
La Societat es constitueix com a instrument de descentralització funcional per la prestació
dels serveis públics municipals vinculats al cicle de l’aigua, com a forma de gestió directa i en
atenció a la potestat d’autoorganització de l’Ajuntament de Barcelona.
Article 2
1. Constitueix l'objecte de la societat la gestió del cicle de l'aigua així com la realització
d'activitats i la prestació de serveis relacionats directament o indirectament amb el cicle de
l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.
Dintre d'aquest objecte es comprenen les següents activitats:
a) La planificació, explotació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, nova implantació,
millora, control i supervisió de les fonts públiques i ornamentals, de la xarxa de
clavegueram i de la xarxa d’aigües freàtiques de Barcelona, i altres infraestructures,
instal·lacions, equipaments, sistemes informàtics i altres béns i elements integrats en
aquests.
b) La gestió, el manteniment i el control del litoral de Barcelona en els termes del Conveni
entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de
Barcelona per la gestió integrada del litoral de Barcelona en compliment de l'article 6.3 de
la Llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim Especial del Municipi de
Barcelona.
c) La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de l’execució de les obres que siguin
necessàries pel manteniment i conservació, de les infraestructures assenyalades al punt
a), així com la restitució urgent del servei en cas d’urgència i/o emergència.
d) La redacció de projectes, direcció, licitació i gestió de l’execució de les obres que siguin
necessàries per a la gestió, conservació manteniment, renovació, ampliació, nova
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e)

f)
g)
h)
i)

j)

k)
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implantació i millora de les instal·lacions connexes, equipaments, sistemes informàtics i
altres béns i elements integrats en les infraestructures assenyalades al punt a).
La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació,
ampliació, nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les
infraestructures pròpies del cicle de l'aigua.
L'emissió d'informes, control i supervisió de disseny i qualitat dels projectes urbans i de
les obres que afectin algun dels elements del cicle de l'aigua.
La recerca, la formació, la difusió, l'assessorament i la col·laboració en estudis i en
activitats relacionats amb el medi ambient i el cicle de l'aigua.
La realització de serveis, obres i subministraments relacionats amb el cicle de l'aigua.
La venda, cessió de l'ús, arrendament, concessió o qualsevol altra forma d'explotació o
comercialització del coneixement, les tecnologies desenvolupades i els aprofitaments
alternatius de les infraestructures i recursos del cicle de l'aigua, bé directament o bé
mitjançant acords o contractes o convenis amb tercers.
Les funcions i serveis relacionats amb els anteriors que l'Ajuntament li pogués assignar o
que, en virtut del corresponent contracte, acord o conveni, li poguessin encarregar altres
entitats públiques o privades.
Qualssevol altres funcions i serveis relacionats amb els anteriors que siguin necessaris per
a la correcta gestió, funcionament i control del cicle de l'aigua i del litoral de Barcelona.

2. Resten exceptuats de l'objecte social aquells actes que suposin exercici d'autoritat.
3. En el supòsit que algun precepte legal o reglamentari exigís el compliment de requisits
especials, titulació específica, autorització especial i habilitant, concessió, inscripció prèvia o
administrativa per a l'exercici de qualsevol de les activitats socials, no es podrà iniciar aquella
fins que s'hagin complert els esmentats requisits o condicions.
4. La Societat executarà les activitats assenyalades al punt 1 d’aquest article d’acord amb la
seva planificació i prèvia aprovació de la corresponent dotació pressupostària, sense perjudici
de la potestat de direcció i control del servei públic de l’Ajuntament de Barcelona.
5. La Societat té la condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona així com de les
entitats que en depenen o hi estan vinculades i, per tant, li podran conferir encàrrecs de
gestió regulats a la legislació en matèria de contractes del sector públic per a dur a terme, de
manera obligatòria, activitats relacionades amb el seu objecte social consistents en
prestacions pròpies dels contractes d’obres, subministraments, serveis, concessió d’obres i
concessió de serveis. Aquests encàrrecs constitueixen relacions de caràcter intern i no tenen
naturalesa contractual. Els negocis jurídics que els mitjans propis celebrin en l’execució de
l’encàrrec resten sotmesos a la legislació de contractes.
La Societat no podrà participar en les licitacions públiques convocades per les entitats
respecte de les quals té la condició de mitjà propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no
hi concorri cap licitador, es pot encarregar a la Societat l'execució de la prestació objecte de
licitació.
Barcelona, 7 de maig de 2019. El secretari general, Jordi Cases i Pallarès.
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