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9. Mesures d’estalvi en el subministrament de 
l’aigua per a empreses i famílies  

 
 
Mesura de la Generalitat de Catalunya  
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat segons el DECRET LLEI 
8/2020, de 24 de març una sèrie de bonificacions en el cànon de 
l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el 
seu rebut, com a mesura de suport a l’economia i la societat davant la 
pandèmia de COVID19.  
 
És per això que s’han aprovat les següents mesures:  
 
• Aplicar una reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris 
domèstics durant dos mesos (abril i maig).  
 
• Aplicar una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i 
la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, 
comerços i autònoms).  
 
Segons Decret-Llei 12/2020, de 10 d’abril, del Govern de la 

Generalitat de Catalunya, han pres aquesta mesura: 

 No aplicació de mínims de facturació específics de cànon de 

l'aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de 

curta durada en relació amb factures i liquidacions corresponents 

al període de consum de l'1 d'abril fins al 31 de desembre de 2020, 

sinó  els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals per usuari 

industrial i assimilable. 
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A banda d’aquestes mesures, totes les famílies que es puguin trobar 
en situació de vulnerabilitat els propers mesos com a conseqüència 
de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se al cànon 
social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la 
factura de l’aigua.  
 
Podeu clicar en aquest enllaç per tramitar el Cànon social de 
l’Agència Catalana de l’Aigua:  

 

 
http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-
de-laigua  
 

 
Mesura de l’empresa municipal Aigües de Mataró  
 
Davant la situació extraordinària que s’està vivint, Aigües de 
Mataró ha adoptat les següents mesures a partir de les disposicions 
decretades per les autoritats competents:  
 
- Aigües de Mataró no suspendrà el servei d’aigua per manca de 
pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat 
d’Alarma.  

- També s’aplicaran mesures per ajornar el termini de pagament 
sense recàrrec.  
 


