El cànon de l’aigua per a usuaris domèstics amb fonts pròpies
(pous, mines, captacions superficials,...)

En relació amb el cànon de l’aigua, els usuaris domèstics que disposeu de fonts pròpies
d’abastament d’aigua, cal que presenteu un seguit de tràmits a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA). També podeu gaudir d’una bonificació per a reg eficient en el cas que
compliu els requisits necessaris.

1 Què heu de presentar?


La Declaració inicial de dades (DID), models B1(1) i B1(2), en el termini de tres
mesos des de la data d’inici de l'ús de l'aigua.



La Declaració trimestral de volum d’aigua de fonts pròpies, model B6, durant els
primers vint dies naturals de cada trimestre de les lectures dels comptadors
instal·lats.

Trobareu els models esmentats, les formes de presentar les declaracions i més informació
relacionada amb aquests tràmits en els següents enllaços:



La Declaració inicial de dades
La Declaració trimestral de volum d’aigua (model B6)

2 Bonificació per reg eficient
En cas que utilitzeu l'aigua de les fonts pròpies per regar, s'aplica un coeficient 0,5 sobre
el volum corresponent al quart tram, sempre que aquest reg es faci de manera eficient i
l'ACA així ho valori. Per això, heu de complir i justificar els requisits següents:


Disposar de comptadors que mesurin tant l'aigua de la font pròpia com la de reg.
Aquests comptadors han de complir les especificacions tècniques de l’annex B7 del
Decret 103/2000 i de la Guia tècnica de comptadors.



Declarar les lectures d'aquests comptadors amb el model B6.



El volum de reg s'ha d'ajustar a les dotacions establertes en estudis i informes
reconeguts. En caràcter general no es podrà superar la dotació de 5.000 m 3/ha i
any, si bé l'ACA podrà valorar altres dotacions o volums basats en dades i
justificacions tècniques aportades per l'usuari.

El valor del coeficient de reg eficient és 0,2 per al volum d'aigua del quart tram que superi
els 600 m3 trimestrals.

www.gencat.cat/aca

3 Qui liquida el cànon de l'aigua?
L'ACA liquida els imports del cànon de l’aigua de les fonts pròpies, d'acord amb les
lectures declarades dels comptadors. Si disposeu d'aigua de xarxa, la companyia
subministradora factura els imports del cànon de l’aigua de xarxa.
Més informació sobre el cànon de l’aigua per a usos domèstics.

www.gencat.cat/aca

