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La Generalitat de Catalunya elimina els 
mínims de facturació del cànon de l’aigua 
per al sector hoteler per al 2021 i 2022  
 

• Abans de l’inici del confinament provocat per la Covid19, els 
mínims específics per establiments hotelers, càmpings i altres 
allotjaments de curta durada estaven fixats 3m3 per plaça/mes 

 
• Des del mes d’abril de 2020 s’han aplicat els mateixos mínims 

generals de 6 m3 mensuals previstos per a usuaris domèstics i 
resta d’usuaris industrials, que es perllongaran durant dos anys per 
aquest sector amb l’objectiu d’afavorir la seva viabilitat 

 
• L’estimació inicial de l’impacte econòmic d’aquesta mesura en el 

pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua pot ser de 613.400 
euros/anuals i s’estima que més de 5.900 establiments es podran 
beneficiar de la mesura 

 
 
La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i 
Sostenibilitat a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, ha aprovat el decret 
llei que perllonga l’eliminació dels mínims de facturació del cànon de l’aigua per 
al sector hoteler durant els anys 2021 i 2022.  
 
Abans de l’estat d’alarma i del confinament total de la població, iniciat el mes de 
març de 2020, els hotels, càmpings i cases rurals havien d’aplicar uns mínims 
de facturació, establerts en 3 m3 per plaça/mes. Des de l’abril de l’any 2020 
s’està aplicant l’eliminació d’aquest mínim de facturació establint els mateixos 
mínims generals de 6 m3 mensuals que s’apliquen als usuaris domèstics i 
industrials. Per tant, aquesta mesura, de caràcter transitori iniciada el mes 
d’abril de 2020, tindrà continuïtat durant els anys 2021 i 2022.  
 
Aquesta eliminació del mínim de facturació sobre el sector turístic i hoteler -que 
abans de la pandèmia representava el 12% del PIB català- té la voluntat 
d’estimular l’activitat econòmica i la competitivitat d’un àmbit que està tenint una 
especial afectació arran de la pandèmia provocada per la Covid19. Per tant, la 
mesura busca els estímuls per a la recuperació econòmica de Catalunya 
evitant tancaments d’establiments hotelers i mantenint els llocs de treball 
vinculats al sector.   
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L’estimació inicial de l’impacte econòmic d’aquesta mesura en el pressupost de 
l’Agència Catalana de l’Aigua pot ser de 613.400 euros/any i s’estima que més 
de 5.900 establiments es poden beneficiar de la mesura, d’acord amb el cens 
elaborat pel Departament d’Empresa.  
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