
QQuuèè  ééss  eell  CCàànnoonn  ddee  ll’’AAiigguuaa??

A través del cànon els usuaris de l'aigua contribueixen
en els costos dels serveis del cicle de l'aigua que com-
prenen:

· Les despeses d'inversió i d'explotació dels sistemes
de sanejament (col·lectors i estacions depuradores),
dels embassaments i de la resta d'infrastructures de
producció i transport de l'aigua.

· La prevenció en origen de la contaminació, i la
implantació i manteniment dels cabals ecològics. 

· La recuperació dels aqüífers contaminats, les obres
d'instal·lació d'infrastructures d'abastament en alta a
municipis, i les instal·lacions de reutilització d'aigua. 

· Les despeses que genera la planificació hidrolò-
gica, la tasca d'inspecció, i les tasques de control
del bon estat de les aigües litorals i continentals
per a ús de bany. 

CONSUM RESPONSABLE

Nous trams de consum
El cànon de l’aigua

La Generalitat de Catalunya ha modificat els trams de consum que serveixen
per a determinar el tipus impositiu del cànon de l’aigua. Amb això, segons el
govern, s’intenta fomentar l’ús més eficient d’aquest recurs, i fer pagar més a

qui més gasta, fent més assequibles els consums bàsics familiars i gravant
més els consums més elevats per persona.

El cànon té un fort com-
ponent ecològic, i per
això grava l'ús real o
potencial de l'aigua i la
contaminació que, un cop
utilitzada, es pugui pro-
duir.

EEllss  ttrraammss  

El cànon de l’aigua s’apli-
ca a partir d’índex crei-
xents segons els volums
de consum de la unitat
familiar. 

Els trams del cànon es
fixen segons el consum
per persona. La normativa
que entra en vigor consi-

dera cada unitat familiar constituïda per tres persones.

D’aquesta manera, es fixen els següents trams:

PPrriimmeerr  ttrraamm::  Fins a un consum de 10 m3 mensuals, és a
dir, 3 m3 per persona/mes, que equival a 100 litres/per-
sona/dia més 1 m3/mes per l'habitatge. S’hi aplica un
cànon total de  0,3167 €/m3.

SSeeggoonn  ttrraamm::  Aplicat als consums mensuals que superen
els del primer tram i fins a un consum màxim de 18 m3,
que equival a 200 litres/persona/dia. S’hi aplica un cànon
de 0,6456 €/m3.

TTeerrcceerr  ttrraamm::  Per a consums mensuals superiors a 18 m3.
S’hi aplica un cànon de 1,2912 €/m3.

Així, una família que consumeixi 12m3 mensuals pagarà els
primers 10 m3 amb el cànon corresponent al primer tram i
els 2 m3 restants amb el cànon corresponent al segon tram.



La Cooperativa 
t’ajuda

Si ets soci de la Cooperativa i sou
més de tres persones a la unitat
familiar, vine a la Cooperativa. Et
podem assessorar i ajudar a fer la
sol·licitud d’ampliació de trams del
cànon de l’aigua per a usos domès-
tics:

· Et donarem tota la
informació.

· Et podem proporcionar
el formulari

· Podem fer-te el tràmit per
INTERNET, al moment

Servei gratuït per als socis 
de Cooperativa 70

CONSUM RESPONSABLE

Com que tots els càlculs dels trams de consum per al cànon
de l’aigua estan realitzats sobre la base del consum de
famílies constituïdes per tres persones, les famílies de quatre
o més integrants que tinguin un consum superior al del
primer tram han de notificar  el nombre de persones totals de
la unitat familiar per tal  que es pugui afegir 3 m3 mensuals
per persona als límits de consum d’aigua establert per la Llei.

Aquesta notificació es pot fer via WEB (https://aca.gen-
cat.net/cat/ampliacio_trams/usuaris/frm_AmpliacioTram.as
p) o presentant el corresponent formulari personalment o
bé per correu certificat a l’entitat subministradora o a qual-
sevol registre públic. Els formularis es poden trobar als
Ajuntaments, a l’Agència Catalana de l’Aigua o a les
oficines de les entitats subministradores.

A més, la Cooperativa ofereix als socis informació, assesso-
rament i ajut per a sol·licitar dret a l’ampliació de trams del
cànon de l’aigua per a usos domèstics.

Les famílies de més de tres persones

Hem triat un
gran oli

Oli d’Oliva Verge Extra, de la Denominació d’Origen
Protegida Oli de les Garrigues, procedent de la Cooperativa
del Camp de Cervià de les Garrigues.

18,50 € LA GARRAFA DE 5 LITRES




