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NOVETATS EN LA TARIFA SOCIAL DEL CÀNON DE L’AIGUA 
Decret llei 12/2019, de 9 de juliol, de mesures urgents en matèria tributària i de lluita contra el frau 
fiscal (DOGC 7915 d’11.07.2019) 
 
 
El Decret legislatiu 12/2019, d’11 de juliol, va modificar la tarifa social del cànon de l'aigua que s’aplica a 
persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua o titular d’una captació 
de l’aigua (només a l’habitatge on estan empadronades) i que disposin de comptador individual. 
Aquesta modificació implica canvis més beneficiosos en el càlcul de la factura i una tramitació més àgil 
per als ciutadans amb vulnerabilitat econòmica o que els hagi estat reconeguda la situació de risc 
d’exclusió residencial. 
 
Aplicació de la tarifa social del cànon de l'aigua 
Per les factures de l’aigua emeses a partir de l’11 de juliol de 2019, la tarifa social del cànon de l’aigua 
passa a ser 0 €/m3 en aquelles factures on no se superi el primer tram del cànon de l’aigua, és a dir, la 
dotació bàsica de 9 m3/mes (o 18 m3/bimestrals o 27 m3/trimestrals), considerant les possibles 
ampliacions de trams del cànon de l’aigua (si són 4 o més persones a l’habitatge i han sol·licitat aquesta 
altra bonificació). 
 
Si pel contrari se supera la dotació bàsica, s’aplicarà un coeficient 0,5 als diferents tipus de tots els trams: 
 

No supera el primer tram del cànon de l'aigua 

Trams Cànon Aigua Coeficient 
reductor 

Tarifa Social 

1 0,4936 €/m3 0 0,0000 €/m3 

    

Supera el primer tram del cànon de l'aigua 

Trams Cànon Aigua Coeficient 
reductor Tarifa Social 

1 0,4936 €/m3 0,5 0,2468 €/m3 

2 1,1370 €/m3 0,5 0,5685 €/m3 

3 2,8425 €/m3 0,5 1,4213 €/m3 

4 4,5480 €/m3 0,5 2,2740 €/m3 

 
Us recordem que al nostre web podeu trobar la resta de col·lectius que tenen dret a la tarifa social del 
cànon de l'aigua (jubilats amb pensions mínimes, aturats, perceptors de pensions no contributives, etc). 
 
Procediment per a l’aplicació del cànon social 
Així mateix, davant d’una situació detectada pels serveis socials del vostre municipi que permeti l’aplicació 
del cànon social, us preguem que comuniqueu als interessats l’existència d’aquesta bonificació tributària, 
per tal que puguin fer la sol·licitud a l’Agència Catalana de l'Aigua a través del web, presencialment o 
mitjançant l’entitat subministradora, així com també podeu feu servir l’espai habilitat pels serveis 
socials per tal d’informar aquests casos. Aquesta ultima opció ens permetrà disposar d’un sistema de 
comunicació eficaç de la situació del ciutadà/de la ciutadana entre els Serveis Socials i l’Agència Catalana 
de l’Aigua, que comunicarà aquest fet a l’entitat subministradora corresponent per a la seva aplicació. 
 
Identificant-vos amb certificat digital vinculat a l’Ajuntament, podeu realitzar aquest tràmit en línia 
(http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?moda=1) des d’on sol·licitar 
l’aplicació de la tarifa social del cànon de l'aigua en nom d’aquell ciutadà, com es pot observar en la 
pantalla següent: 
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El procediment previst per la sol·licitud del col·lectiu de persones en risc d’exclusió social a través dels 
serveis socials es el següent: 
 

 
A diferència del que succeeix fins ara, no és necessari que l’informe de serveis socials que posa de 
manifest la situació de vulnerabilitat es fonamenti en els criteris econòmics de la Llei 24/2015, sinó que 
és criteri del tècnic/la tècnica sobre la situació de vulnerabilitat de la persona o unitat de convivència el 
que es tindrà present a l’hora de reconèixer aquest benefici fiscal. 
 
En no més de cinc minuts, podeu emplenar en línia el formulari de la sol·licitud que recull les dades 
bàsiques del ciutadà, el núm. contracte o pòlissa del subministrament d’aigua i marcar el tipus d’informe 
que l’heu emès i que l’habilita per a l’aplicació de la tarifa social del cànon de l'aigua. 
 
Destacar que en un gran nombre de municipis de Catalunya, quan les ordenances fiscals ho permeten, 
l’aplicació del cànon de l’aigua implica també una reducció en la tarifa de l’aigua i altres conceptes 
inclosos a la factura, pel qual no cal fer cap tràmit addicional davant la companyia. 
 
Recordeu que cal sol·licitar la factura de l’aigua per tal que es pugui validar que el sol·licitant és titular del 
contracte i informar d’aquest número de contracte o pòlissa al formulari. També hem habilitat una entrada 
pels serveis socials per a l’ampliació de trams del cànon de l'aigua (habitatges amb 4 o més persones). 
 
Us agraïm la vostra col·laboració i amb la confiança que una millor coordinació entre administracions 
preocupades pel benestar dels ciutadans no suposarà una carrega addicional en el dia a dia, sinó que 
afavorirà una major eficàcia en la resolució dels problemes, restem a la vostra disposició per a qualsevol 
aclariment addicional que poguéssiu necessitar. Podeu comunicar-vos amb l’Agència Catalana de 
l'Aigua, a través d’EACAT o bé al telèfon 93 567 28 00. 
 
Barcelona, 20 de gener de 2020 
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