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Benvolguts,
Benvolgudes,
Com és del vostre coneixement, el govern de la Generalitat de Catalunya està prenent
diverses mesures en relació a la pandèmia de COVID-19. La crisi sanitària s’està transferint
a l’economia i a la societat a una velocitat inusitada, i afecta tant l’activitat productiva com a
la demanda i el benestar dels ciutadans.
En l’àmbit econòmic té la ferma voluntat d’ajudar a les famílies i empreses a superar la
situació de crisi esdevinguda. Un dels instruments al seu abast és la fiscalitat dels tributs
propis de la Generalitat, entre els que destaca el cànon de l’aigua, que si bé té la finalitat
específica de la política de l’aigua, una reducció temporal de la seva intensitat pot alleugerir
en part les càrregues econòmiques de ciutadans i empreses que en són contribuents.
Per aquests motius i en compliment del Decret llei 8/2020, de 24 de març, que us adjuntem,
us sol·licitem que repercutiu el cànon de l’aigua amb les següents condicions:
a) Usuaris domèstics que gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua: aplicació
d’un tipus de gravamen 0 per a tot el seu consum i, per tant, independentment que
superin el primer tram.
b) Resta d’usuaris domèstics: aplicació d’un coeficient 0,5 als tipus aplicables en cada
tram de consum.
c) Usuaris industrials i assimilables: aplicació d’un coeficient reductor de 0,5 als tipus de
gravamen general i específic.
d) Usuaris ramaders: aplicació d’un coeficient reductor de 0,5 a la quota ramadera
calculada.
Cada abonat haurà de ser bonificat per 2 mesos de consum, en funció del ritme de
facturació de l’entitat subministradora:
a) En el cas de facturació mensual o bimestral, poden aplicar aquestes condicions per a
les factures emeses des de l’1 d’abril de 2020.
b) Per a la resta de tipus de facturació, s’aplicaran en la facturació que inclogui el
període de consum dels mesos d’abril i maig, amb les ponderacions oportunes de
volums.
Així mateix, us informem que el cànon d’ús abastament que liquideu com a subjecte passiu,
si és el cas, també es redueix amb un coeficient de 0,5 i que, d’acord amb l’article 14 del
Decret llei 7/2020, de 17 de març, publicat el 19 de març de 2020, se suspenen fins a nou
avís els terminis de presentació i ingrés dels tributs i, per tant, les declaracions i
autoliquidacions del cànon de l’aigua.
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Som conscients de l’esforç que us sol·licitem en implementar aquestes modificacions
tributàries als vostres sistemes informàtics per tal que els vostres abonats en gaudeixin,
però alhora estem segurs que compartiu la necessitat de posar tots els mitjans al nostre
abast per produir el menor dels impactes econòmics en la nostra societat.
Atentament,
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