
 
Comunicació  
al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret pel qual 
s’aprova un nou reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de dur a terme la 
consulta pública prèvia de conformitat amb l’article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Per tot això, a proposta de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 
el Govern 
 
Pren coneixement de la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret 
pel qual s’aprova un nou reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua, amb el contingut que s’annexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 
 

Consulta pública prèvia relativa a: Projecte de decret pel qual s’aprova un nou reglament 
dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
 

1. Problemes que es pretenen solucionar  

 
1. Actualment, està en vigor el Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua, que 
desenvolupa les previsions del títol V del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. El 
transcurs del temps des de l’aprovació del Decret 103/2000 i les modificacions 
legislatives de normes de rang superior provoquen que aquest Decret hagi quedat 
desfasat, amb poca aplicabilitat pràctica. En concret, ens referim a les modificacions 
següents:  
 
- Les previsions del títol V del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, han estat 
modificades 15 vegades des de la seva aprovació. Mitjançant aquestes 
modificacions, s’han introduït canvis en àmbits tan rellevants com ara: naturalesa de 
les entitats subministradores, tipus de gravamen, exempcions, fet imposable, etc.; i 
també mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat econòmica i social que 
obliguen a la modulació de l’impacte fiscal derivat de l’aplicació del tribut, i mesures 
dinamitzadores de l’economia i l’impacte de les noves tecnologies en els usos 
industrials de l’aigua i en la gestió dels tributs. Totes aquestes novetats no tenen un 
reflex en el Decret 103/2000. 
 
- Les introduïdes en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i en els 
reglaments de desenvolupament. Concretament, mesures tendents a lluitar contra el 
frau fiscal i incorporar eines telemàtiques en la tramitació dels processos propis de 
la gestió tributària en temes de recaptació i procediments d’aplicació dels tributs. 
 
- L’aprovació de la Llei 17/2017, d’1 d’agost, del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de 
la Generalitat. 
 
Aquestes modificacions, la nova normativa en temes tributaris i l’experiència pròpia 
derivada de la gestió que s’ha dut a terme els darrers anys determinen la necessitat 
d’elaborar un nou reglament que substitueixi el text original a fi de simplificar i 
optimitzar alguns dels procediments regulats en el reglament esmentat per, alhora, 
millorar la gestió dels tributs que regula i adaptar-lo a les novetats legislatives.  
 
De fet, un dels problemes que s’ha detectat i al qual es vol fer front, a títol d’exemple, 
és la manca de concordança entre el Reglament i la Llei, la qual cosa ha provocat 
dubtes en els destinataris, o els ha induït a error, en relació amb la norma que poden 
considerar aplicable, de tal manera que poden entendre que procediments inclosos 
en el Reglament, però desvirtuats per les modificacions legals, els són d’aplicació 
quan en realitat és una norma subordinada a la Llei que ha d’adequar-hi els seus 
processos. 
 
A més, processos que s’han introduït de nou o s’han modificat legalment, com la 
justificació de rebuts impagats per part d’entitats subministradores o la sol·licitud de 
la tarifa social, no disposaven d’un desenvolupament reglamentari adequat i 
facilitador del compliment de les obligacions per part dels implicats. 



   

2. Els objectius que es volen assolir 

 
Els objectius a assolir són: 

 
a) Disposar d’un reglament amb una regulació completa en relació amb el cànon de 
l’aigua i la resta de tributs propis del cicle de l’aigua gestionats per l’Agència Catalana 
de l’Aigua, ajustada a la normativa legal i que elimini les inseguretats jurídiques 
derivades de l’actual dispersió normativa.  

b) Contribuir a garantir el compliment efectiu del principi de recuperació de costos.  

c) Impulsar la implantació de les noves tecnologies en les tramitacions i els 
procediments tributaris.  
d) Facilitar al contribuent tant la tasca de relacionar-se amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua com el compliment de les obligacions que la Llei l’imposa, en un marc de 
seguretat jurídica, amb l’actualització del reglament d’acord amb les modificacions 
legals prèvies del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, de tal 
manera que la regulació reglamentària no pugui induir a confusió o error respecte de 
procediments, tramitacions o altres aspectes que, pel transcurs del temps, s’hagin 
pogut modificar. 

e) Crear processos més àgils, i que recaigui en l’Administració vetllar perquè les 
declaracions es corresponguin amb la realitat, i, per tant, sigui correcta l’aplicació del 
cànon de l’aigua, la tarifa d’utilització i altres tributs. La presumpció de veracitat de 
les declaracions tributàries és l’element inspirador de tota la gestió dels tributs 
ambientals que preveu el projecte de norma, i l’Administració emprarà els 
procediments determinats a la Llei general tributària i als seus reglaments de 
desenvolupament, adaptats a les necessitats dels tributs gestionats per l’Agència, 
per comprovar la realitat de les dades declarades pels contribuents. 
 
 

3. Les possibles solucions alternatives normatives i no normatives 

 
Realitzada l’anàlisi del marc regulador actual pel que fa al desenvolupament del 
règim econòmic financer de l’Agència Catalana de l’Aigua, resta palesa la 
insuficiència de la regulació vigent per aconseguir els objectius exposats, fet que 
empara la valoració de les diferents opcions de regulació. 
 
Opcions no normatives: 
 
Les opcions no normatives, si bé és cert que poden suposar uns instruments més 
flexibles i menys costosos com ara “Campanyes informatives”, “No regular o 
intervenir” o “preveure subvencions o ajuts econòmics”, no sempre resulten 
adequades atesa la naturalesa dels objectius que es pretenen. 
 
Si un dels objectius és precisament unificar la normativa reglamentària existent o 
aconseguir una coherència estructural en relació amb la legislació estatal bàsica, la 
regulació consistent en la No intervenció administrativa esdevé impossible de 
considerar. 
 
D’igual manera, no podem oblidar que la matèria que es pretén regular és de 
naturalesa  tributària, és a dir, que incideix, encara que de manera indirecta, en la 
imposició i la recaptació d’ingressos financers autonòmics, cosa que evidencia una 
intervenció directa de l’Administració –fiscalitat de l’Administració-, i, per tant, cal 
atorgar unes garanties procedimentals i d’aprovació i publicació als administrats que 



les opcions de regulació no normatives (campanyes informatives/subvencions) no 
compleixen. 
 
Així, atenent la matèria objecte de regulació i realitzada l’avaluació prèvia pel que fa 
a les opcions reguladores no normatives, resulta justificada l’adopció d’una mesura 
normativa per complir els objectius fixats. 
 
Opció de no fer res 
 
L’opció de no fer res no resulta plantejable perquè implica mantenir la situació que 
justament es vol revisar, és a dir: mantenir les previsions actuals del Reglament de 
tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua no actualitzades, l’aplicació de 
les quals requereix un esforç interpretatiu ateses les successives modificacions 
legislatives i els problemes de seguretat jurídica; el disseny de procediments 
tributaris que no facilita la tramitació telemàtica; i no es poden fer efectives 
determinades previsions legislatives vigents en relació amb la lluita contra el frau en 
la tarifació o els drets de les persones amb vulnerabilitat, entre d’altres.  
 

Opcions normatives 
 

L’opció normativa preferida implica adequar les previsions del reglament de tributs a 
les modificacions normatives que s’han anat produint al llarg del temps; recollir 
mecanismes i processos per facilitar la lluita contra el frau en la tarifació, els drets de 
les persones amb vulnerabilitat, la millora dels procediments tributaris i la implantació 
dels mecanismes de tramitació telemàtica, entre d’altres. 

Així mateix, resulta adient destacar que el projecte de decret que ens ocupa esdevé 
una opció normativa prevista expressament en la disposició final segona del Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya. Així, l’opció normativa de desenvolupament 
reglamentari (que en el cas que ens ocupa consisteix a revisar i modificar normativa 
vigent, i a adoptar nova normativa) ja és prevista en la Llei mateixa que serveix de 
base. 

No es pot oblidar que el desenvolupament d’una llei, necessàriament, ha d’articular-
se en una norma reglamentària que concreti i detalli les mesures necessàries perquè 
la Llei base sigui d’aplicació més senzilla/clara/concisa per als destinataris i afectats. 
 
A més, davant el caràcter tributari de la matèria que es pretén unificar/simplificar/ 
adaptar a l’actualitat, el procediment d’elaboració/aprovació/publicació d’una norma 
es considera l’opció més adient ja que atorga garanties i seguretat jurídica als 
destinataris/afectats per la normativa. 
 
Així, i en tant que majoritàriament es pretén adaptar els textos vigents a la realitat, 
l’adopció d’una regulació normativa queda justificada. 
 
El projecte de decret desenvolupa el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, alhora 
que pretén oferir en un únic text articulat la regulació que hi havia en diverses normes 
reglamentàries que incidien en les empreses que esdevenen tributàries obligades de 
qualsevol dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Així, la unitat promotora ha pres la decisió de promoure i elaborar un nou projecte 
normatiu que ha de tenir rang reglamentari (decret), ja que, d’una banda, les normes 
revisades i unificades en un text únic que es pretenen modificar tenen aquest rang, 



i, d’altra banda, aquest és el principal mecanisme previst en el nostre ordenament 
jurídic per al desenvolupament d’una llei ja existent. És a dir, el desenvolupament 
dels aspectes no principals en matèria tributària –no es creen nous tributs- es realitza 
mitjançant l’aprovació de reglaments per part del Govern. 
 
Quant a la tècnica d’adaptació de nova normativa, de modificació i de revisió 
utilitzada, es pretén elaborar un text normatiu nou, més garant de la seguretat 
jurídica, però utilitzant com a base els continguts normatius que integren les normes 
objecte de revisió i modificació, alhora que es desenvolupen les obligacions ja 
previstes a la Llei desenvolupada (TRLMAC). Així, en cap cas no s’introdueixen 
noves càrregues fiscals, sinó que el nou articulat pretén precisament facilitar el 
desenvolupament i l’aplicació de les existents per les empreses i la ciutadania. 
 
En definitiva, per poder assolir els objectius fixats primerament, la unitat promotora 
conclou que l’aprovació d’un nou Reglament que gestioni la totalitat de la matèria 
relativa al règim econòmic financer de l’Agència Catalana de l’Aigua esdevé l’opció 
de regulació més adequada. 
 
 
 

4. Impactes més rellevants de les diferents opcions considerades 

 
a) L’impacte sobre l’Administració de la Generalitat 

 
Des d’un punt de vista organitzatiu, de personal i pressupostari, cap de les 
opcions plantejades, tant la de no fer res com les opcions no normatives, com la 
preferida, de caràcter normatiu, no suposa cap impacte en l’Administració de la 
Generalitat, atès que, d’una banda, no es tracta d’introduir modificacions en el 
règim tributari definit al text refós, sinó d’incidir en la regulació procedimental, i, 
de l’altra, perquè l’aplicació d’aquest procediment és dut a terme en qualsevol de 
les opcions per part de l’Administració hidràulica, fent ús dels mitjans personals i 
materials de què ja disposa.  
Per tant, adoptar una o altra opció no implica un increment o una disminució en 
les despeses ni la necessitat de modificar l’actual organització d’aquesta 
Administració. 

 
b) L’impacte sobre les administracions locals, tenint en compte la seva 

dimensió i el règim especial de Barcelona 
 

Cap de les possibles opcions alternatives considerades no és susceptible de 
produir un impacte en les administracions locals atès que la regulació que preveu 
el projecte de reglament es refereix a processos que ja existeixen, que deriven 
del text refós de la Llei d’aigües i de la Llei general tributària mateixa, i, per tant, 
no impliquen cap novetat per a les administracions locals en el cas que actuïn 
com a entitat subministradora, i no incideix ni sobre les competències ni sobre 
les finances dels ens locals.  
 
En tot cas, la inseguretat jurídica derivada del manteniment de l’actual situació o 
de la implementació de mesures no normatives com les de caràcter interpretatiu 
pot generar dubtes als responsables de les administracions locals sobre els 
processos que els poden afectar, atès que fa perviure una regulació obsoleta que 
pot generar problemes en la seva aplicació. 
 



c) L’impacte sobre les mesures d’intervenció administrativa i des de la 
perspectiva de la reducció de càrregues administratives per a la ciutadania 
i per a les empreses 

 
El reglament en si mateix és un reglament de desenvolupament de procediments 
d’aplicació dels tributs gestionats per l’ACA, i, com a tal, no genera obligacions 
fiscals noves ni diferents de les que recull el text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya, ni preveu modificacions en el règim d’intervenció de 
l’Administració ni la imposició de noves càrregues administratives a la ciutadania 
o a les empreses, per la qual cosa es pot afirmar que cap de les opcions 
considerades genera impactes en aquests termes. 
 
En general, l’esmentat text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya tendeix a simplificar les càrregues administratives de ciutadania i 
indústria i a definir processos que permetin facilitar el compliment de les seves 
obligacions fiscals als destinataris de la norma i l’aplicabilitat pràctica de beneficis 
fiscals. 
 
Així mateix, una millor regulació, adequada a la normativa vigent i no obsoleta, 
permet una major eficàcia en l’aplicació dels tributs i garanteix la seguretat 
jurídica tant de la ciutadania com de l’activitat econòmica. Entre les dues opcions 
normatives, es considera que garanteix més la seguretat jurídica la consistent en 
l’adopció d’una nova norma que substitueixi íntegrament el reglament vigent que 
data de l’any 2000.   

 
 

d)  Impactes econòmics, socials o ambientals rellevants 
 

d.1 Impactes econòmics  
 

Cap de les alternatives examinades no és susceptible de generar un impacte 
econòmic directe identificable, ja que la norma desenvolupa aspectes fiscals 
ja regulats pel text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i 
va ser en la definició d’aquests aspectes legals que es va produir l’impacte 
econòmic de les mesures, però no en el desenvolupament reglamentari dels 
processos i les actuacions necessaris per a la seva aplicació i control. 

 
d.2 Impactes socials  
 
Pel que fa als impactes socials de les opcions plantejades, sí que s’aprecia 
que l’opció de “no fer res” pot generar un impacte social negatiu per la 
inseguretat jurídica que genera mantenir un Decret mancat d’adaptació a la 
normativa vigent i per la inseguretat jurídica que en els destinataris de la 
norma pot generar, i també per la possible litigiositat derivada d’una 
normativa no adequada als actuals procediments tributaris. 

 
Dins de l’opció normativa, s’identifica un impacte social negatiu en 
l’alternativa de modificar puntualment el Decret 103/2000 vigent, perquè  es 
mantindria amb pocs preceptes originals vigents i sistemàticament resultaria 
poc clar.  

 
Contràriament, l’alternativa escollida d’adoptar una nova norma que 
substitueixi la vigent generaria un impacte social positiu en donar claredat a 
l’ordenament jurídic i estar en un sol cos normatiu els continguts exigits per 
la legislació vigent, adequat als canvis que s’han produït tant en relació amb 



els tributs gestionats per l’Agència com en la normativa general tributària que 
resulta aplicable, ja que des de l’any 2000 no només ha estat modificada la 
Llei general tributària, sinó tots els seus reglaments de desenvolupament. 

 
Hi ha incidència positiva sobre la ciutadania i sobre les activitats econòmiques 
en tant que es desenvolupen les previsions legals relatives a l’aplicació del 
cànon de l’aigua i altres ingressos de caràcter tributari de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i s’adeqüen a la Directiva marc de l’aigua en relació amb el principi 
de recuperació de costos dels serveis del cicle de l’aigua i l’aplicació al cicle 
integral del recurs, i a la normativa vigent en relació amb aspectes relacionats 
amb els procediments necessaris per a l’aplicació general dels tributs i 
l’aplicació concreta del tribut en situacions de vulnerabilitat econòmica i 
social. Així mateix, preveu mesures destinades a evitar el frau fiscal i mesures 
dinamitzadores de l’economia i la implantació de les noves tecnologies. 
 
d.3 Impactes ambientals 
 
L’opció de “no fer res” i les opcions no normatives no generen per si mateixes 
un impacte ambiental negatiu, però, en canvi, es considera que l’opció 
normativa triada tindria un efecte positiu en el medi ambient en disposar d’una 
normativa que s’ajusta als principis i objectius de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix un  
marc comunitari d’actuació a l’àmbit de la política d’aigües, particularment 
quant a l’aplicació correcta del principi de recuperació de costos dels serveis 
del cicle de l’aigua amb l’objectiu de fomentar, mitjançant l’instrument fiscal 
adequadament aplicat, conductes ambientalment sostenibles. 
 

 

 
 
 
 


