
 
 
 
 

 

Jornada informativa: 

El nou cànon de l’aigua – Informació per a 
gestors locals 

 

El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i està regulat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en 
matèria d'aigües de Catalunya.  

A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen als costos dels serveis del cicle 
de l'aigua. El cànon té un fort component ecològic, i per això grava l'ús real o potencial 
de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, es pugui produir. 

El 8 d’abril del 2015 s’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/633/2015, de 16 de març, per la 
qual s'aproven els models de sol·licitud declaració a presentar per les persones 
contribuents del cànon de l'aigua amb dret a l'ampliació de trams i/o a gaudir de la 
tarifa social, i s'estableixen les condicions per presentar-los. 

Aquesta jornada informativa té l’objectiu de donar tota la informació als gestors 
locals del cicle de l’aigua sobre els canvis al cànon de l’aigua (electes, 
tècnics/ques municipals, personal administratiu i d’atenció al ciutadà, empreses 
gestores públiques o privades.) per tal de poder informar correctament als 
usuaris/es, tal i com ja s’ha fet en anteriors ocasions en el marc del Grup de treball de 
Gestió del Cicle Local de l’Aigua. 

 

Organitza:        

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

DATA: 29 d’abril del 2015 – de 9.30 a 12.00h 

Lloc:   Sala d’Actes de l’Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial. 
 Comte d’Urgell, 187.  
 Barcelona 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 

 
 9.30 h. Benvinguda i Presentació 
Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 

 
 9.40 h. Nous criteris per l’establiment del cànon de l’aigua i el nou 
cànon social 
Mariona Coch, Directora de l’Àrea Tributària i d’Ingressos de l’Agència 
Catalana de l’Aigua 
 

 10.45 h. Preguntes i intercanvi d’experiències sobre aplicació de 
tarifació social en el rebut de l’aigua 

 
 12.00 h. Cloenda 

 
 
 

_________________________________________________ 

Inscripcions a: 

Secretaria Tècnica de la Xarxa (Enric Coll) 
Gerència de Serveis de Medi Ambient - Diputació de Barcelona 

Tel. 934 022 222 ext. 37212. Fax: 934 022 493 
a/e: collge@diba.cat 

 
 
 
 

Per arribar us recomanem, en la mesura del possible,  
que feu servir el transport públic o que compartiu el vehicle privat 

Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia.  
Metro: L5, Estació Hospital Clínic.   

Bus 14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 
 
 

En l’organització d’aquest seminari s’han tingut en compte criteris ambientals. 
 


