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Circular 20/35 – 15 d’abril de 2020 

 

Coronavirus: Eliminació de la quota mínima del cànon de l’aigua 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Seguint amb el comunicat enviat ahir, en relació a l’eliminació de la quota mínima 

del cànon de l’aigua pels establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de 

curta durada a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ens heu fet arribar 

alguns dubtes que a continuació us resolem:  

 

1. A quina normativa s’estableix l’eliminació de la quota mínima del 

cànon de l’aigua? 

Al Decret Llei 12/2020, de 10 d’abril del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel 

qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral 

d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de 

l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia general pel 

COVID-19. S’adjunta la disposició al comunicat.  

 

Concretament a l’article 3 on s’indica el següent: 

- No aplicació de mínims de facturació específics del cànon de l’aigua a 

establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta durada en 

relació amb factures i liquidacions corresponents de l’1 d’abril fins al 31 de 

desembre de 2020.  

- En les liquidacions del cànon de l’aigua, així com en la repercussió d’aquest 

tribut que les entitats subministradores inclouen en les seves factures, que 

s'han d'emetre a establiments hotelers i de càmping, així com a altres 

allotjaments de curta durada, en relació amb consums dels mesos d’abril a 

desembre de 2020, no s’apliquen els mínims de facturació previstos en 

especial per a aquest tipus d’establiments en els apartats b i c de l’apartat 2 
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de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria de agües de 

Catalunya, sinó els mínims generales de 6 metres cúbics mensuals per usuari 

industrial i assimilable, previstos en l’apartat a del citat article 67.2. 

 

2. En què consisteix la mesura? 

Consisteix en la no aplicació en les factures corresponents als mesos que van d’abril 

a desembre de l’any 2020 dels mínims de facturació específics de cànon de l’aigua 

(3m3 per plaça d’ocupació i mes), en funció de les places nominals dels 

establiments hotelers, càmpings o assimilables, que es liquiden si el consum real és 

més baix. En el seu lloc, es determina l’aplicació d’un mínim de 6 m3 per 

establiment, que és el previst amb caràcter general per la resta dels usuaris 

domèstics, industrials i assimilables. 

 

3. Aquesta mesura és només pels hotels i càmpings? 

No, també s’inclouen els altres allotjaments de curta durada, com poden ser les 

cases de turisme rural. No obstant, els apartaments turístics i els habitatges d’ús 

turístic no s’inclouen, tal i com s’indica a la pàgina web de l’ACA, que podeu veure 

fent clic aquí.  

 

4. Els establiments de restauració estan inclosos en aquesta mesura? 

No, només els allotjaments turístics esmentats a l’anterior pregunta.  

 

5. Els establiments han de fer algun tràmit per gaudir d’aquesta mesura 

de l’ACA? 

 No. Segons la pàgina web de l’ACA: és una mesura d’aplicació automàtica (no cal 

fer cap tràmit).  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 
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