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Circular 21/58 – 29 d’abril de 2021 

 

Decret Llei 11/2021 de mesures de caràcter pressupostari, tributari, 

administratiu i financer 

  

Benvolguts i benvolgudes, 

  

Pel vostre interès, us informem que avui s’ha publicat el Decret Llei 11/2021, de 27 

d’abril, de mesures de caràcter pressupostari, tributari, administratiu i financer. 

S’adjunta la disposició.  

 

El punt a destacar que afecta al sector turístic és el següent: 

 

 Segons l’article 3 es manté la no aplicació de mínims de facturació 

específics de cànon de l’aigua a establiments hotelers, càmpings i 

altres allotjaments de curta durada en relació amb factures i liquidacions 

corresponents al període de consum comprès entre l’1 de gener de 2021 i 

el 31 de desembre de 2022.  

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

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

s’hagin emès o s’hagin d’emetre a establiments hotelers i de càmpings, així 

com a altres allotjaments de curta durada, en relació amb consums del 

període comprès entre els mesos de gener de l’any 2021 i el desembre de 

l’any 2022, ambdós inclosos, no s’apliquen els mínims de facturació previstos 

en especial per aquest tipus d’establiments en les lletres b) i c) de l’apartat 2 

de l’article 67 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 

sinó els mínims generals de 6 metres cúbics per usuari industrial i 

assimilable, previstos en la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 67.  
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Per tal de fer-vos un recordatori dels dubtes que van sorgir l’any passat respecte a 

aquesta modificació, us reenviem la circular 20/35 del 15 d’abril de 2020.  

 

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

  

Rebeu una cordial salutació 
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