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La factura de l’aigua es veurà reduïda en el cànon de l’aigua en un 50% 
a causa del coronavirus. 
El govern de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’ajudar a pal·liar la crisi a les 
famílies i a les empreses, ha aprovat una bonificació del 50% del cànon de l’aigua 
durant els mesos d’abril i maig que veurem reflectida en la factura de l’aigua. 
És un bon moment per comprovar si es té dret a alguna de les bonificacions que es 
contemplen per aquestes factures: 

- Ampliació de trams 

- Cànon social 

Ampliació de trams. Aquesta bonificació no obeeix a criteris de vulnerabilitat econòmica 
o social, respon al dret de les persones a gaudir d’aigua. Si conviuen més de 3 persones 
a casa es té dret a gaudir més m3 al preu més econòmic (del 1r tram). Cal tenir en compte 
que cada persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% compta com dues 
(exemple: 3 persones i una d’elles té una discapacitat del 75% equival a 4 persones i per 
tant, tenen dret a demanar l’ampliació de trams).  
Cànon social. Obeeix a criteris econòmics. Les persones que tenen dret a aquesta tarifa 
veuran una reducció important en la factura de l’aigua. Com afecta? 

-       Si el consum d’aigua no supera el primer tram, el preu del Cànon serà 0 euros. 

-       Si el consum d’aigua supera el primer tram, el preu dels m3 es veuran reduïts al 
50% de les tarifes vigents. 

Va dirigit a persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua 
(només a l’habitatge on es troben empadronats) o titular de captació de l’aigua, en les 
següents situacions: 

a) Pensionistes del sistema de seguretat social no contributiu per jubilació, jubilació 

per invalidesa i invalidesa. 

b) Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat (veure 

taula) 

• que tinguin una edat mínima de 60 anys  

• Que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades 

el límit fixat per l’IRSC, incrementat en un 30% per cada membre addicional 

a partir del segon.  

• Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent (que 

els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin en dues vegades el 

límit fixat per l’IRSC, incrementat en un 30% per cada membre addicional a 

partir del segon). 

 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434?changeLanguage=es
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434?changeLanguage=es


Import màxim dels ingressos de la unitat familiar. IRSC 2017: 569,12€/mes 
(30%:170,74€/mes) 

Persones per 
habitatge 

    Límits mensuals 

1 o 2 persones     1.138,24€ 

3 persones     1.308,98€ 

4 persones     1.479,71€ 

5 persones     1.650,45€ 

6 persones     1.821,18€ 

n     (IRSC*2)+[(n-2)*IRSC*0,30] 

 
d) Perceptors de prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades 

situacions de necessitats bàsiques establertes per la llei 13/2006, del 27 de juliol, 

de prestacions socials de caràcter econòmic. 

e) Perceptors de fons procedents dels règims a extingir següents: fons d’assistència 

social (FAS) i fons de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI). 

f) Famílies amb tots els membres de la unitat familiar en situació d’atur, sempre que 

els ingressos totals de la unitat familiar a què pertanyen no superin en dues 

vegades el límit fixat per l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, 

incrementat en un 30% d’aquest indicador per cada membre addicional a partir del 

segon. 

g) Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció. 

Addicionalment, també es consideren beneficiàries de la tarifa social del cànon de l'aigua 
les persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en 
situació de risc d’exclusió residencial.  
On es poden realitzar els tràmits? 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-
per-unitats-familiars-de-mes-de-tres-membres?category=730e9680-a82c-11e3-a972-
000c29052e2c 
http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua 
Nota: aquestes bonificacions afecten només al cànon de l’aigua. Per la resta de 
conceptes: consum, taxa metropolitana de residus, ... cal consultar amb la companyia 
d’aigua si contempla altres bonificacions. 
(Només per als habitatges on està empadronat/da)  
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