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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atès que s’han detectat errors materials i tipogràfics en el text del Reglament, i vist l’article 74.2 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, així com l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques, a l’òrgan que els ha dictat.
Es proposa al Consell Metropolità, l’adopció del següent acord:
RECTIFICAR i incloure dins del text del Reglament Metropolità d’abocament d’aigües residuals,
aprovat per acord del Consell Metropolità de data 27 de novembre de 2018, en el sentit de substituir la
referència al bloc 2 de l’annex 1 pel Bloc 2 de l’annex 2 en els articles 30.1.a); 31.1.a); 32.1.a); 75.i) i
Annex II, eliminar el paràgraf b) de l’article 33.2; l’enumeració de l’apartat 3 de l’article 39 substituir-lo
per l’enumeració 2; així com eliminar el CCAE-09 7420 de l’Annex IV per no ser d’aplicació.
PUBLICAR el present acord mitjançant anunci en el tauler d’anuncis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
NOTIFICAR aquest acord a totes les institucions i entitats que han comparegut en el període
d’informació pública i han presentat al·legacions i/o observacions; així com, a tots els Ajuntaments de
l’àmbit territorial de l’AMB.

CVE 2019004676

Atès que per acord de data 27 de novembre de 2018, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona va aprovar definitivament el text refós del Reglament Metropolità d’abocament d’aigües
residuals, incorporant-se part de les al·legacions efectuades de l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència
Catalana de l’Aigua, Departament de Territori i Sostenibilitat, Aigües de Barcelona, ClubEmas,
Enginyers de BCN i l’Oficina de gestió empresarial, en els termes establerts en l’informe que
s’adjuntava a l’acord.

Data 15-2-2019

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió celebrada el 29 de gener de 2019,
ha adoptat el següent acord:
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Barcelona, 5 de febrer de 2019
El secretari general, Marcel·lí Pons i Duat
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