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Valoració de les observacions i aportacions presentades en el tràmit de consulta 
pública del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament dels tributs 
gestionats per l’Agència Catalana de l'Aigua 

 
En el tràmit de consulta pública del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament 
dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l'Aigua, efectuat des del 3 de febrer de 
2022 al 4 de març de 2022, en compliment d’allò previst a l’article  66 bis de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, s’han rebut, d’una banda, una  aportació en format de resposta 
a les preguntes formulades per la unitat promotora per orientar la participació, formulada 
el 3 de març de 2022, i de l’altra una aportació, en format d’escrit d’observacions, 
presentat per l’Associació de Serveis de l’Aigua de Catalunya (ASAC), signat el 4 de 
març de 2022.  
 
a. Valoració de les respostes rebudes 
 
En el tràmit de consulta prèvia s’han rebut les següents respostes a les preguntes 
formulades per orientar la participació en relació a la proposta de disposició. 
 
Pregunta: - Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats 
per l’Administració de la Generalitat en relació al Reglament que s’ha d’aprovar?  
 
La resposta obtinguda d’un particular consisteix en proposar que el projecte de 
disposició valorés la millora ambiental realitzada, aportada cíclicament o 
esporàdicament pel contribuent, que sigui demostrable, en el següent rebut 
 
- Valoració 
 
La proposta formulada es refereix a l’establiment d’una bonificació en relació amb els 
tributs gestionats per l’Agència Catalana de l'Aigua que no pot ésser objecte de la 
proposta de disposició atès que es tracta d’elaborar una proposta de norma 
reglamentària de caràcter procedimental, adreçada a desenvolupar la regulació dels 
procediments de recaptació i gestió dels esmentats tributs. No tindrà per objecte, per 
tant, la regulació dels elements substantius dels diferents tributs, atesa la reserva legal 
a que se sotmet aquesta regulació, de conformitat amb els articles 31.3 i 133 de la 
Constitució, i en concret la Llei General tributaria preveu en el seu article 8, que les 
bonificacions han d’estar establertes per Llei. 
 
Ara bé, informar a la Llei reguladora del cànon de l’aigua ja es preveu un sistema de 
trams per bonificar a qui faci un ús eficient de l’aigua, en concret, l’article 69 del TRLAC 
estableix que en els usos domèstics d’aigua i en el cas d’habitatges, el tipus s’afecta de 
coeficients diferents en funció del tram de consum mensual de l’abonat, de tal forma 
que l’estructura del cànon de l’aigua aplicable als usos domèstics és progressiva i 
creixent a mida què el consum s’aparta del què denominem dotació bàsica. 
 

Aquest sistema d’aplicació del cànon per trams de consum amb aplicació de coeficients 
creixents paral·lelament a l’augment de consum, és un instrument de política d’estalvi 
d’aigua molt eficient, sempre respectant, òbviament, un tram de consum domèstic bàsic 
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a un preu assequible. És a dir, d’acord amb l’exposat, l’import del cànon de l’aigua 
corresponent a tots els usos domèstics és igual per a tots els usuaris domèstics i només 
varia el seu import en funció del volum d’aigua consumit i dels trams o coeficients a què 
està afecta particularment cada usuari, en funció del nombre de persones residents 
(empadronats) a l’habitatge. 

 
Amb els trams és dona compliment a un dels objectiu del cànon de l’aigua, que com la 
resta d’impostos ambientals és estimular a l’usuari per l’adopció de conductes 
ambientals correctes, què en el cas del cànon de l’aigua es materialitza en conductes 
encaminades a l’estalvi d’aigua. Per tant, ja s’està donant resposta a la petició de 
l’interessat, atès que es té en compte en el càlcul de la quota a pagar del cànon de 
l’aigua el consum d’aigua responsable  
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b. Valoració de l’escrit d’aportacions  
 
En el tràmit de consulta prèvia, també s’ha un escrit amb les aportacions presentades 
per l’Associació de Serveis de l’Aigua de Catalunya (ASAC), signat el 4 de març de 
2022.  
 
Aquest escrit conté una aportació, centrada en dues de les preguntes formulades per la 
unitat proposant per orientar la participació:  
 
. Heu patit problemes en la tramitació de les tarifes socials de l’aigua per a les persones 
vulnerables? Quins? 
. Enteneu que la tramitació dels procediments tributaris presencials i telemàtics és 
l’adequada? Considereu que hi ha aspectes que cal millorar? Quins i quines propostes 
de millora teniu? 
 
A partir d’aquestes qüestions, ASAC proposa simplificar i agilitar el procediment per 
reconèixer el dret a l’anomenada tarifa social de l’aigua mitjançant la creació d’una base 
de dades única a la què puguin accedir tant els Serveis Socials, per informar-la i 
actualitzar-la, com l’Agència Catalana de l'Aigua i les companyies subministradores per 
poder consultar la concurrència de la situació de vulnerabilitat sense accedir a altres 
dades personals. 
 
- Valoració 
La proposta formulada es refereix a l’establiment d’un sistema d’accés a les dades dels 
Serveis Socials per poder aplicar una bonificació tributaria, es tracta d’una proposta que 
no es pot solventar en la proposta de reglament, atès que estem parlant de dades que 
no estan a mans de l’Agencia Catalana de l’Aigua, són dades dels Servei socials -altres 
administracions -. En aquests moments el que s’ha posat a exposició, és una proposta 
de norma reglamentària de caràcter procedimental, adreçada a desenvolupar la 
regulació dels procediments de recaptació i gestió dels esmentats tributs. Una vegada 
aprovada, es poden portar a terme, via convenis entre les parts interessades ,cessions 
de dades en el marc de la legislació en matèria de protecció de dades personals. 
 


