
Accions del GT2.1 Índex accions

Organisme responsable:

Objectiu mesurable:

2 Creació d’entitats de gestió conjunta de l’aigua

OBJECTIUS DEL GT2.1  GESTIÓ DE L'AIGUA

Termini d'implantació: Llarg (>= 5 anys)

Estat d'execució/any: Prioritat:

Descripció:

La viabilitat de l'acció estarà condicionada per la relació entre els avantatges i la 
complexitat de la gestió.

Observacions:

Indicadors de seguiment relacionats: Indicadors GT2.1 Gestió de l'aigua

Ajuntament de Granollers - Àrea de Serveis 
Municipals, Mobilitat i Seguretat - Comissió de 
l'Aigua

Període d'execució: Acció continuada

Sense valoració Mitjana

Valoració econòmica: Sense cost econòmic

Objectius relacionats:

Es proposa, en aquesta acció, la creació d’una comissió de gestió conjunta de l’aigua. 
Es tracta de crear una figura plural que aglutini les informacions disperses amb relació a 
la gestió de l’aigua. 

Per constituir una entitat local de l'aigua, els municipis o organismes que la integraran 
han d'atribuir-li l'exercici de totes o d'una part de les seves competències sobre el cicle 
hidràulic i sobre els serveis i les instal·lacions vinculades. 

La constitució d'una entitat local de l'aigua i les seves modificacions han d'ésser 
comunicades a l'Agència Catalana de l'Aigua, que gestiona un registre de caràcter 
públic, l'ELA. En el cas de Granollers, aquesta entitat estarà formada com a mínim per: 

• L'Agència Catalana de l’Aigua 

• Altres departaments de la Generalitat  

• El Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs 

• L'EDAR 

• l'Àrea de Serveis de l'Ajuntament 

• Usuaris 

• Juntes de Compensació 

L'Agència Catalana de l'Aigua pot delegar o assignar l'exercici de les competències que 
li són pròpies a les entitats locals de l'aigua. Aquesta delegació o assignació de 
competències es farà d'acord amb la capacitat tècnica i de gestió de l'ELA, la garantia 
de més eficiència, l'extensió territorial i la població. 

L’objectiu principal de l’entitat serà: 

• Establir les actuacions per a la millora del servei i l'ús del recurs.  


