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1. TIPOLOGIA DE LES EESS

El procediment de gestió s’unifica per a totes les entitats 
subministradores, desapareixent els procediments ordinari 
i simplificat (si superaven o no els 100.000 m3/anuals).

Als efectes de presentació telemàtica, s’obliga a les que 
superin el milió de m3 i la resta ho presentaran 
preferentment per aquest mitjà.

S’estableix un calendari únic i simplificat d’obligacions per 
les entitats subministradores, on només pot haver 
diferències en el suport de la comunicació.

Amb la tipologia única, el règim d’ingressos a l’Agència 
s’adapta al flux lògic de recaptació de les entitats 
subministradores.



2.  NOU PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CÀNON DE 
L’AIGUA: MODELS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

El nou sistema simplifica la presentació de la documentació i 
elimina models de declaració:

Declaracions de facturació: només una declaració anual 
Detallada en el cas de les entitats subministradores 

amb facturació superior al milió de m3.

Desapareixen els models A10 de declaració mensual i 
l’A30, resum anual, el qual és substituït per dues 
autoliquidacions complementàries.

Autoliquidacions trimestrals Allò recaptat en un 
trimestre s’autoliquida abans del dia 20 del segon mes 
següent al del trimestre de recaptació.



2.  NOU PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CÀNON DE 
L’AIGUA: MODELS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Les entitats amb més d’un municipi de subministrament 
presentaran un únic model d’autoliquidació i trametran a 
l’ACA un fitxer amb els imports desglossats.

El termini final d’autoliquidació de la facturació d’un 
exercici és el 20 de novembre de l’any següent, moment 
en què es presentaran, si és el cas, els rebuts impagats.



2.  NOU PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CÀNON DE 
L’AIGUA: MODELS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

OBLIGACIONS DE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D’AIGUA

DOCUM ENTACIÓ TERMINI FINS

DECLARACIÓ  FACTURACIÓ  DETALLADA 
( > 1.000.000 m3 )

10 M ARÇ

DECLARACIONS

DECLARACIÓ  FACTURACIÓ  RESUM  
( < 1.000.000 m3 )

DO CUM ENTACIÓ  REBUTS IM PAG ATS 20 DE NOVEMBRE

RECAPTAT 1R. TRIMESTRE

RECAPTAT 2N. TRIMESTRE

RECAPTAT 3R. TRIMESTRE

RECAPTAT 4T. TRIMESTRE

RECAPTAT 1R. TRIMESTRE ANY 
SEGÜENT

RESTA FINS 20 DE NOVEMBRE ANY 
SEGÜENT

20 DE MAIG

5 DE SETEMBRE

20 DE NOVEMBRE

20 DE FEBRER

20 DE M AIG ANY SEGÜENT

20 DE NOVEMBRE ANY 
SEGÜENT

AUTOLIQUIDACIONS
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2.  NOU PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL CÀNON DE 
L’AIGUA: MODELS I TERMINIS DE PRESENTACIÓ

L’estalvi de la gestió administrativa per l’entitat 
subministradora en aquesta apartat és indubtable:

• Sistema actual - 6 tipus de models: declaracions 
mensuals (12), declaracions trimestrals (4), 
autoliquidacions trimestrals (4), detall de facturació
abonat per abonat (1), resum anual (1), relació
d’impagats (1). En total, 23 declaracions.

• Sistema proposat - 3 tipus de models: declaració
anual (detallada o no, segons volum de facturació) 
(1), autoliquidacions trimestrals (4), relació
d’impagats (1). En total, 6 declaracions.



3. NOVETATS EN LA FACTURACIÓ DEL CA

Augment dels candidats a l’ampliació del cànon de l'aigua 
(habitatges amb més de tres persones) La sol·licitud
d’ampliació dels trams del cànon de l'aigua la presentarà
l’abonat preferentment davant la seva entitat 
subministradora Aplicació immediata al client de l’entitat 
subministradora.

• Telèfons d’informació de la Generalitat a disposició
dels usuaris.



3. NOVETATS EN LA FACTURACIÓ DEL CA

El Cànon de l’Aigua corresponent als establiments amb 
tarifes individualitzades serà liquidat per l’ACA, inclosos els 
volums subministrats per les companyies subministradores:

• Reducció de les possibles regularitzacions per 
liquidacions errònies.

• Els establiments tindran un únic interlocutor en el que 
respecta al Cànon de l’Aigua.

• Obligació per als interessats de declarar les volum 
subministrats per les companyies subministradores a 
l’ACA.



3. NOVETATS EN LA FACTURACIÓ DEL CA

Es manté la mateixa estructura i tipus d’usuaris industrials i 
assimilables que han de presentar la DUCA, en funció de 
l’activitat i del consum. Possibilitat que el consum limitador
passi a ser de 7.000 m3/any.

El període de validesa de la DUCA bàsica passaria de 1 a 4 
anys. Es manté el període de validesa de la DUCA 
abreujada en 4 anys.

Potenciació de la presentació telemàtica de la DUCA i tots 
els altres models (B6, etc).
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