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Informació bàsica: 

 

Contingut  de la iniciativa i  aspectes principals  

 
La iniciativa té per objecte:    
 
Aprovar un nou reglament que desenvolupi el títol cinquè 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, que preveu el règim econòmic financer de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, en atenció a les darreres modificacions d’aquesta norma, i de la normativa 
tributària general i de procediment administratiu.  
 
 
 

 

Objectius de la iniciativa 

 
Els objectius a assolir amb el projecte de Decret, pel qual s’aprova el reglament dels tributs 
gestionats per l’Agència Catalana de l'Aigua, es vol exposar de manera individualitzada i 
aprofundint més què es pretén aconseguir amb aquest nou text normatiu: 

 
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 
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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 procediments tributaris.  
d) Facilitar al contribuent  tant de 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, 
actualitzant el reglament en funció de 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 per a que les declaracions 
es corresponguin amb la realitat, i l’aplicació del cànon de l'aigua, la tarifa d’utilització i altres 
tributs, per tant, sigui correcta. La presumpció de veracitat de les declaracions tributàries és 
l’element inspirador de tota la gestió dels tributs ambientals que es preveuen en 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. 

 

 

 

Referències, si escau, en el Pla normatiu o en el Pla de Govern 

Pla Normatiu  del Govern de la Generalitat de Catalunya  punt 196 i Pla de Govern: 
Eix. 4.1.4 . Gestionar l’aigua  tenint en compte les previsions de la seva futura 
disponibilitat amb criteris específics per les conques catalanes . 
 

 
Informació necessària per publicar la consulta, si escau, al Portal Participa.gencat 
 

Títol de la consulta   

 
Consulta pública prèvia l’elaboració del projecte de Decret  pel qual s’aprova 
el reglament  dels  tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 

 

Període de consulta 
 

 

 
1 mes 

 

Objectiu de la consulta  

 
L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats afectades per 
l’aplicació dels tributs, així com d’aquells que col·laboren en la seva aplicació,  en 
relació amb l’aprovació d’una nova norma reglamentària actualitzada en 
desenvolupament de la regulació legal en matèria de tributs gestionats per l’Agència 
Catalana de l’Aigua i obtenir les seves aportacions i observacions.  

 

Preguntes per centrar les aportacions  
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Per promoure la participació es proposen les següents preguntes concretes:  
  
- Heu tingut dificultats a l’hora d’aplicar la normativa tributària de rang reglamentari en matèria 
d’aigua arran del fet que no estigui adequada a la normativa de rang superior?  

- Heu patit problemes en la tramitació de les tarifes socials de l’aigua per a les persones 
vulnerables? Quins?  

- 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?  
- Hi ha altres aspectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’haurien 
d’haver inclòs en el nou Reglament que s’ha d’aprovar?  
- Caldria desenvolupar més algun aspecte o procediment que es consideri poc clar, 
excessivament complex pels seus destinataris o que no s’ajusti a la realitat social? 
- 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?  

 

 

Grups als quals s’adreça la consulta  

 
El nou Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua pretén ser 
una eina, tant per la ciutadania com per la pròpia Administració Pública, que faciliti 
l’aplicació dels tributs relacionats amb el cicle de l’aigua, per això és oberta al conjunt 
de la ciutadania i especialment, atès el caràcter tècnic-tributari del projecte normatiu, 
als usuaris domèstics, industrials, agrícoles i ramaders d’aigua, així com a les entitats 
subministradores, públiques (ens locals) o privades (concessionaris del servei i altres), 
doncs són els principals grups als quals s’adreça la norma.  

  
 

 
 

Altres formes de participació: Qüestionaris o sessions 
de de debat 

 

 
 

 
 

Documentació addicional  

 
La comunicació al Govern. 
 
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
 
 

 
 


