


EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

1. Gestió del clavegueram municipal mitjançant delegació de
competència.

2. Gestió del clavegueram municipal mitjançant encomana de
gestió.

3. Encàrrec d’obres i serveis a mitjà propi.

4. Avantatges i ajuts vinculats



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

1. Gestió del clavegueram municipal mitjançant delegació de

competència.

1. Informe dels Serveis Tècnics sobre el cost efectiu del servei

2. Informe d’Intervenció sobre l’efecte en la despesa municipal

3. Acord de Ple per majoria absoluta

4. Acceptació de la delegació per part del Consorci

5. Publicació al BOP i portal de transparència



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

Gestió mitjançant delegació de competència: Procediment

1. Els Serveis Tècnics Municipals emetran informe que contingui la valoració del cost de l'exercici de la
competència delegada. Així mateix, la Intervenció emetrà un informe sobre les despeses que es puguin meritar
per l'entitat delegada a conseqüència de la competència delegada i com a conseqüència del seu exercici, i
sobre les transferències necessàries per tal d'atendre aquestes despeses.

2. Mitjançant acord del Ple, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, (article 114.3.e del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril en
concordança amb l'article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local),
s'aprovarà la delegació de competències a favor de l'Entitat delegada.

3. La delegació requerirà per a la seva efectivitat l'acceptació de l'entitat delegada, i cal especificar en l'acord
de delegació les formes de control pròpies d'aquesta figura que es reservi l'Ajuntament delegant i els mitjans
que es posin a disposició d'aquella. La delegació serà revocable en qualsevol moment per l'òrgan que l'hagi
concedit.

4. Les delegacions de competències i la seva extinció, per revocació o per qualsevol altra causa s'han de
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i, si escau, a la seu electrònica corresponent, en
virtut del que disposa l'article 8.6 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Formalització de les propostes

Reglament general del servei de clavegueram municipal

Memòria justificativa

� Característiques del servei
� Forma de gestió
� Obres, béns i instal·lacions necessaris
� Estudi econòmic i financer

Tràmits

� L’expedient i la documentació del Reglament de clavegueram s’ha d’aprovar pel Ple
municipal i sotmetre’l a INFORMACIÓ PUBLICA per un període de trenta dies.

� Abans de l’aprovació definitiva s’han de resoldre els suggeriments, les al·legacions i les
reclamacions que s’han presentat.

� S’ha d’aprovar l’establiment del servei, juntament amb el reglament i el pressupost que
comportarà aquest servei.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

2.     Gestió del clavegueram municipal mitjançant 
encomana de gestió.

1. Creació de Comissió d’estudi per part de l’Ajuntament

2. Informe d’Intervenció sobre l’efecte en la despesa municipal

3. Presa en consideració per part del Ple i informació pública

4. Acord de Ple aprovant la memòria i l’encàrrec de gestió

5. Publicació al BOP i portal de transparència



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

Prestació mitjançant encomana de gestió: Procediment

1. L’Alcalde designarà una Comissió d’estudi composta per membres de la Corporació i per personal tècnic, la qual elaborarà una
Memòria justificativa on quedi acreditat que la gestió directa del servei per part d’una Entitat pública empresarial local o Societat
mercantil local resulta més sostenible i eficient que la gestió per la pròpia Entitat Local o per Organisme autònom local, fet pel
qual s’han de tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió. Així mateix, la Comissió ha
d’incloure un informe sobre els costos del servei, així com el suport tècnic rebut.

2. Una vegada redactada per la Comissió d’estudi, el Ple de la Corporació prendrà en consideració la Memòria i la sotmetrà a un
període d’informació pública per un termini no inferior a trenta dies naturals que s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província

als efectes de formulació d’observacions per part dels particulars i Entitats.

3. La Intervenció emetrà informe tot valorant la sostenibilitat financera de les propostes plantejades de conformitat amb el que
disposa l’article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

4. Una vegada finalitzat el període d’informació pública, el Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 22.2.f) de la Llei
7/1985, LBRL i amb l’article 52.2.g) del Decret Legislatiu 2/2003, TRLMRLC, aprovarà la memòria definitivament, amb
pronunciament exprés sobre les al·legacions presentades, i tot acordant l’encàrrec de gestió; acord que es notificarà a l’entitat que
rep l’encàrrec. Aquest acord serà executiu immediatament i no susceptible de recurs contenciós administratiu per part de l’entitat
que l’encarrega, de conformitat amb l’article 20.c) de la Llei 29/1998, LJCA.

5. De conformitat amb l’article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, s’han de publicar els encàrrecs de gestió que se signin, amb indicació del seu objecte, pressupost, durada, obligacions
econòmiques i les subcontractacions que es facin amb menció dels adjudicataris, el procediment seguit per a l’adjudicació i
l’import d’aquesta.

6. Fet pel qual l’acord de l’encàrrec, amb la informació assenyalada en l’article 8.1.b) de la Llei 19/2013, es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Formalització de les propostes

Conveni de col·laboració que regula l’encomana de gestió

• El contingut del Conveni de col·laboració que regula l’encomana de gestió d’acord amb
l’article 24, TRLCSP.

• Un cop aprovat serà signat i publicat íntegrament al BOP i en seu electrònica per tenir plena
eficàcia.

• Un exemplar del Conveni s’enviarà a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, als efectes de donar compliment al
requeriment normatiu de tramesa dels acords de col·laboració.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

3. Encàrrec d’obres i serveis a mitjà propi.

1. Informe dels Serveis Tècnics concretant l’objecte de l’encàrrec

2. Informe d’Intervenció sobre l’efecte en la despesa municipal

3. Acord de Ple o de l’òrgan municipal competent

4. Formalització de l’encàrrec mitjançant Conveni

5. Publicació al BOP i portal de transparència



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci

Prestació mitjançant encàrrec a mitjà propi: Procediment

1. Sol·licitud d’informe d’Intervenció per comprovar que l’encàrrec de gestió és la millor fórmula de realitzar
l’obra o servei públic determinat, i verificar la possibilitat de finançament de les despeses d’aquest encàrrec, tot
això tenint en compte els criteris de sostenibilitat financera, de conformitat amb allò que preveu l’article 4 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

2. Sol·licitud d’informe als Serveis Tècnics Municipals per establir l’activitat concreta objecte d’encàrrec i
requisits necessaris per al seu desenvolupament.

3. El Ple o l’òrgan municipal en qui estigui delegat serà l’encarregat de resoldre, en virtut del que disposa
l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local.

4. L’encàrrec de gestió s’ha de formalitzar per acord exprés entre els òrgans que intervenen.

5. L’instrument o conveni de formalització de l’encàrrec de gestió i la seva resolució s’ha de publicar, per a la
seva eficàcia, en el Butlletí Oficial de la Província.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Formalització de les propostes

Conveni de col·laboració competència delegada

• El contingut del Conveni de col·laboració que regula la competència delegada ha de contenir
tots els aspectes de l’article 110.2 de la LPACAT (Llei 26/2010 de 3 d’agost.)

• Un cop aprovat per ambdues parts serà signat i publicat íntegrament al BOP i en seu
electrònica per tenir plena eficàcia.

• Un exemplar del Conveni s’enviarà a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, als efectes de donar compliment al
requeriment normatiu de tramesa dels acords de col·laboració.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Avantatges i ajuts vinculats

1. Pels municipis de menys de 10.000 habitants el Consorci pot fer les funcions
d’òrgan supramunicipal de la Diputació per coordinar aquets serveis municipals

bàsics.

2. El sistema d’economia d’escala permet posar a l’abast de tots els Ajuntaments,
amb independència del seu tamany, tots els mitjans personals, mecànics i
tecnològics per prestar el millor servei.

3. Programa d’ajuts complementaris dirigits aquells Ajuntaments que disposin de
Conveni de clavegueram.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Propostes del Consorci



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Programes de Suport del Consorci 

1. Programa de suport a la redacció de Plans directors de clavegueram

2. Programa de suport a les actuacions de restauració de l’entorn fluvial

3. Programa de suport per a la supressió d’abocaments d'aigües residuals al medi

4. Programa de suport per a l’execució d’obres de clavegueram



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Avantatges i ajuts vinculats

• Programa de suport a la redacció de Plans directors de clavegueram

Objectiu: Realització del Pla Director de clavegueram municipal
• Cartografia i anivellació de la xarxa de clavegueram amb la situació de tots els pous

de registre i embornals.
• Descripció física de tots els elements de la xarxa.
• Modelització hidràulica de la xarxa.
• Simulació del funcionament hidràulic de la xarxa per a diversos escenaris.
• Propostes de solució per als punts / trams conflictius i d’actuació per a la reducció de

la contaminació abocada amb les descàrregues d’aigües pluvials.
• Descripció, valoració econòmica i priorització de les solucions / actuacions

proposades.

Finançament fins a un 50% de la despesa municipal de la redacció o actualització dels Plans
Directors de Clavegueram als Ajuntaments amb Conveni de Clavegueram.

Finançament  fins a un 15 % de la despesa municipal per a la resta d’Ajuntaments.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Avantatges i ajuts vinculats

• Programa de suport a les actuacions de restauració de l’entorn fluvial

– Objectiu: millora de les condicions hidràuliques de les lleres per evitar riscos de 

desbordament, millora de l’entorn fluvial i de l'ús social.

– Finançament: 

• 50 % dels primers 50.000,00 EUR de despesa municipal,

• 30 % de la despesa entre 50.001,00 i 250.000,00 EUR,

• 10 % de la despesa superior a 250.001,00 EUR.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Avantatges i ajuts vinculats

• Programa de suport per a la supressió d’abocaments d'aigües residuals al medi

– Objectiu: eliminar els abocaments d’habitatges o grup d’ells que no han quedat 

connectats a la xarxa de clavegueram. 

– Finançament amb Conveni de Clavegueram

75% dels primers 10.000,00 EUR de despesa municipal,

50% de la despesa entre 10.001,00 i 50.000,00 EUR,

30% de la despesa entre 50.001,00 i 250.000,00 EUR, i

10% de la despesa superior a 250.000,00 EUR.

– Finançament sense Conveni de Clavegueram

75 % dels primers 10.000,00 EUR de despesa municipal,

20 % de la despesa entre 10.001,00 i 50.000,00 EUR,

10 % de la despesa entre 50.001,00 i 250.000,00 EUR, i

5 % de la despesa superior a 250.000,00 EUR.



EL SERVEI DE CLAVEGUERAM MANCOMUNAT
Avantatges i ajuts vinculats

• Programa  de suport per a l’execució d’obres de clavegueram

– Objectiu: renovació de la xarxa de clavegueram, execució d’obres de clavegueram, les 

tasques de redacció i tramitació de projectes i les subsegüents d’execució d’obres.

– Finançament fins el 90 % de l’obra d’acord amb les clàusules del Conveni de clavegueram 

subscrit.   

– Fórmula de càlcul. 



Gràcies per la seva atenció 


