
   

7. Reducció del 50% del cànon de l’aigua. Generalitat 

de Catalunya. Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

1. Tipus d’ajut:   

 Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la 

situació de la  crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aplicarà una reducció 

transitòria del 50% en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua, durant el 

període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020. 

2. Beneficiaris:  

Industrials i assimilables, ramaders. 

Àmbit d’aplicació: 

 Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats 

econòmiques. Els contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable 

d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos 

en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. 

La mateixa reducció s’aplicarà als valors dels paràmetres de contaminació 

emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua 

mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi 

del règim especial, previst en l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, 

i als valors previstos en l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva 

de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica. 

 Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos 

ramaders d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors 

previstos en l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la 

determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació. 

Novetats DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria 

tributària.  

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs: En les autoliquidacions 

mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l'aigua, el termini que comprèn de l'1 

al 20 de juliol de 2020. Ajornament de pagament de deutes de cànon de 
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l'aigua per a petites empreses i autònoms: Es modifica la lletra a de l'article 6.2 del 

Decret Llei 11/2020, de 7 d'abril, que passa a tenir la redacció següent: 

“a) El termini de l'ajornament és de 6 mesos comptadors des de la data de la 

seva sol·licitud. En tot cas aquesta sol·licitud s'ha de presentar en termini 

voluntari de pagament i abans del 31 de desembre de l'any 2020.” 

Per tant, l’ajornament de l’autoliquidació de juliol 2020 canvia, serà de 6 mesos des 

de la data de la sol·licitud per part de l’interessat i, es pagarà abans de 31 de 

desembre de 2020. 

3. Com tramitar-ho?:  

 Aplicació automàtica i universal. No s’ha de fer cap tràmit.  

 La reducció del cànon de l’aigua s’aplicarà, a la factura que inclogui la 

repercussió del cànon corresponent als consums d’aigua efectuats els mesos 

d’abril i maig de 2020, en la liquidació que emeti directament l’Agència 

corresponent al mateix període de consum. 

 En els casos de contribuents als quals l’entitat subministradora factura 

mensualment o bimestralment el servei, la reducció s’aplica per un període de 

dos mesos en les factures emeses a partir de l’1 d’abril de 2020. 

 L’Agència Catalana de l’Aigua, conjuntament amb la resta d’administracions 

actuants i els operadors públics i privats dels serveis d’abastament estan 

treballant per tal que la mesura sigui d’aplicació automàtica i universal, de 

manera que els usuaris no hagin de fer cap tràmit específic per tal de 

beneficiar-se’n. 

4. Normativa aplicable:  

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària. 

DECRET LLEI 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 

7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 

de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en 

matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries. 

(DOGC núm. 8095A, de 25 de març de 2020): 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824 
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Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de  
 
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.  
 

5. Altres dades d’interès :  

http://aca.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=384109 

https://govern.cat/govern/docs/2020/03/24/16/58/cfde02a5-1b84-429a-bc87-

3e1ccd90afc0.pdf 

https://www.sostenible.cat/noticia/aprovada-la-reduccio-del-50-del-canon-de-

laigua-per-als-mesos-dabril-i-maig  
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