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Cost del Cànon de l'aigua 

Llei 4/2017 de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, DOGC 

nº 7340 de 30/03/2017. 

 

El cànon de l’aigua és un tribut ecològic que Mina, Aigües de Terrassa recapta i gestiona per 

compte de l’Agència Catalana de l’Aigua (Generalitat de Catalunya). A través del cànon els 

usuaris de l'aigua contribueixen al manteniment dels costos dels serveis del cicle de l'aigua. 

 

Per a ús domèstic 
 

L’import del cànon de l’aigua es calcula a partir del consum d’aigua del client o l’aplicació d’un 

mínim facturable segons el cas més l’IVA corresponent (10%). Aquest import s’inclou dins la 

factura d’aigua. 

IMPORT DEL CANON PER A ÚS DOMÈSTIC 

  Coeficient multiplicador 

Consum mínim de facturació 6 m³/mes   

1r tram: consum des de 0 fins a 9 m³/mes 0,4043 €/m³ 1 

2n tram: consum entre 10 m³/mes i 15 m³/mes 0,4656 €/m³ 2 

3r tram: consum entre 16 m³/mes i 18 m³/mes 0,4656 €/m³ 5 

4rt tram: consum superior a 18 m³/mes   0,4656 €/m³ 8 
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Exemple: Càlcul de l'import de subministrament d'aigua per a una familia de 3 persones 

L’import del cànon de l’aigua per a un client que consumeix 65 m³ d’aigua en un trimestre es 

calcula de la forma següent: 

27 m³  x Import 1er tram (0,4043 €/m³)  x 1 = 10,92 € 

18 m³ x Import 2n tram (0,4656 €/m³) x 2 = 16,76 € 

9 m³ x Import 3er tram (0,4656 €/m³) x 5 = 20,95 € 

11 m³ x Import 4t tram (0,4656 €/m³) x 8 = 40,97 € 

Import del cànon de l’aigua = 89,60 € 

Els límits dels trams estan aplicats per a unitats familiars fins a 3 persones. Per cada persona 

addicional s’incrementa 3 m³/mes de límit del 1er tram, 5 m³/mes de límit del 2n tram i 6 m³/mes 

de límit del 3er tram. 

  

Exemple: Càlcul de l'import del cànon de l'aigua per a un ús domèstic de 4 persones 

L’import del cànon de l’aigua per a un client que consumeix 65 m³ d’aigua en un trimestre es 

calcula de la forma següent: 

36 m³  x Import 1er tram (0,4043 €/m³)  x 1 = 14,55 € 

24 m³ x Import 2n tram (0,4656 €/m³) x 2 = 22,35 € 

5 m³ x Import 3er tram (0,4656 €/m³) x 5 = 11,64 € 

Import del cànon de l’aigua = 48,54 € 

També poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de l'aigua les unitats familiars amb 

persones amb grau de disminució superior al 75% que computaran com a dues persones. En 

aquest cas, caldrà presentar el formulari acompanyat de còpia de resolució de l'Institut Català 

d'Assistència i Serveis Socials. 
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Per fer aquestes gestions pot fer clic aquí. 

 

Per sol·licitar el cànon social de l'aigua faci clic aquí. 

  

Per a ús industrial i assimilable 

 

L’import del cànon de l’aigua es calcula a partir del consum d’aigua del client o l’aplicació d’un 

mínim facturable segons el cas, més l’IVA corresponent (10%). Aquest import s’inclou dins de la 

factura d’aigua. 

IMPORT DEL CANON PER A ÚS INDUSTRIAL I ASSIMILABLE 

Consum mínim de facturació 6 m³/mes 

Tarifa industrial general 0,1654 €/m³ 

Tarifa industrial específica 0,6486 €/m³ 

Exemple: Càlcul de l'import del cànon de l'aigua per a un ús industrial 

L’import del cànon de l’aigua per a un client industrial que consumeix 200 m³ d’aigua en un 

trimestre es calcula de la forma següent: 

200 m³  x Import general (0,1654 €/m³) = 33,08 € 

200 m³ x Import específic (0,6486 €/m³) = 129,72 € 

Import del cànon de l’aigua = 162,80 € 

 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/domestic/bonificacions-del-canon-de-laigua/index.html
http://aca.gencat.cat/ca/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/domestic/bonificacions-del-canon-de-laigua/index.html

