
Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar 
El Fons de Solidaritat de la Fundació Agbar és una iniciativa gestionada en col·laboració amb els serveis 
socials municipals dels ajuntaments de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i dirigida al col·lectiu de persones 
que estan en precarietat econòmica amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la qual es 
troben. 

És una ajuda que neix per la voluntat de la Fundació Agbar de contribuir a superar les greus dificultats 
econòmiques que cada vegada pateixen més famílies com a conseqüència del persistent context de crisi. 

L'ajuda està prevista per facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua de les persones més vulnerables, tenint en 
compte com a consum bàsic els criteris que estableix l'Organització Mundial de la Salut (100 litres per 
persona i dia). 

Suposarà una bonificació associada al contracte de subministrament a aplicar a la quota de servei i al 
consum de les factures posteriors al moment de la confirmació de la concessió de l'ajuda per part d'Aigües 
de Barcelona. S'ha valorat en 57€* per habitatge i serà d'aplicació per a les properes factures emeses fins a 
esgotar-la a raó d'un màxim de 28,5€ per factura. L'ajuda no suposa l'exempció de pagament dels altres 
conceptes inclosos en la factura (cànon de l'aigua, taxa de clavegueram, TMTR i IVA). 

Per accedir a la bonificació el perceptor ha de ser el titular del contracte de subministrament d'ús domèstic, 
corresponent al seu habitatge habitual. El titular s'haurà d'adreçar als serveis socials del seu Ajuntament, 
que un cop hagin avaluat el cas, tramitaran la sol.licitud a Aigües de Barcelona. També poden adreçar-se a 
Càritas Diocesana de Barcelona (podeu consultar les adreces de les oficines al seu web  o trucant al telèfon 
93 344 69 00) o a Creu Roja Catalunya (podeu consultar les adreces de les oficinesal seu web o trucant al 
telèfon 902 22 22 92), sempre i quan siguin membres d'aquestes entitats i en el darrer cas, siguin a més 
majors de 65 anys 

Es tracta d'una ajuda compatible amb altres ajudes que hagin estat atorgades per altres organismes. 
 
* L'ajuda per facilitar l'accés al consum bàsic d'aigua s'ha definit en base a una vivenda amb 3 persones i consum de 100 litres per persona i dia, durant un període de 4 mesos. 

  



Tarifa social 
A Aigües de Barcelona som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les 
despeses bàsiques de la llar i hem introduït uns criteris de tarifació social que incorporen una bonificació 
econòmica en el servei d'aigua per a aquells col·lectius més desfavorits. 

En què consisteix la Tarifa Social? 
És una reducció del 25% de l'import de servei de l'aigua (quota de servei més preu unitari del primer tram) 
que s'aplica sobre la tarifa domèstica des de l'1 de gener de 2014. 

Significa que per a la quota de servei s'aplicarà l'import equivalent al 75% de la quota de servei domèstica i 
per al consum s'aplicarà el 75% del preu unitari del primer tram domèstic, sent d'aplicació sempre i quan el 
consum no superi el límit de consum establert en el segon tram. 
En cas d'haver-hi consum de segon tram, el preu serà el mateix que l'aplicat en el segon tram per a l'ús 
domèstic. 

La bonificació s'aplica per factura. A les factures que  superin el límit de consum del segon tram (el 
considerat base) no s'aplicarà la bonificació. És a dir, no es perd la condició de beneficiari de tarifa social i, 
en les factures amb consums de fins al segon tram de consum, se li aplicarà la bonificació. 

Quins col·lectius se'n poden beneficiar? 
• Pensionistes majors de 60 anys i perceptors d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent 
o viduïtat, o perceptors de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o perceptors de pensions no 
contributives de jubilació i invalidesa. 
• Les unitats familiars amb tots els seus membres en situació d'atur. 

Aquests col·lectius coincideixen amb els identificats per l'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua per 
a l'aplicació del cànon social i amb els beneficiaris de la bonificació del 50% de la Taxa metropolitana de 
tractament de residus. 

Com es pot accedir a aquesta tarifa? 
Per  accedir a la bonificació el beneficiari ha de ser el titular del contracte de subministrament d'ús domèstic 
corresponent al seu habitatge habitual. 

Per  fer la sol·licitud d'aquesta tarifa social podeu consultar a www.gencat.cat/aca, i fer la sol·licitud del 
cànon social. Un cop resolt positivament el dret a la bonificació, l'aplicació de la tarifa social serà  automàtica 
en la factura. 

Quina documentació cal presentar? 
Pensionistes:  
• Sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua complimentada pel sol·licitant.  
• Fotocòpia del DNI/NIE/ passaport del sol·licitant.  
• Certificat d'empadronament del sol·licitant.  
• Certificat amb el detall dels imports cobrats en què s'acrediti ser beneficiari d'alguna de les tres 

pensions següents:  
- Pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat 
- Pensió de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez" 
- Pensió no contributiva de jubilació i invalidesa 

• Fotocòpia de la darrera factura de l'empresa subministradora d'aigua, on es constati que el sol·licitant 
és el titular del contracte de l'aigua. 

Aturats: 
• Sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua complimentada pel sol·licitant. 
• Fotocòpia del DNI/NIE/ passaport del sol·licitant. 
• Fotocòpia del llibre de família o documentació similar (només en el cas de famílies de dos o més 

membres). 
• Certificat de convivència del sol·licitant (ha d'aparèixer tots els empadronats). 



• Model de declaració responsable que inclogui la relació de convivents aturats autoritzant la 
comprovació de les dades complimentat pel sol·licitant. 
• Fotocòpia de la darrera factura de l'empresa subministradora d'aigua, on es constati que el sol·licitant 

és el titular del contracte de l'aigua. 

On aconseguir la documentació necessària? 
Pensionistes: 
• La sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua es pot aconseguir o bé al web de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari de sol·licitud per a pensionistes) o bé, a qualsevol de les oficines 
presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA 
(oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les 
oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 
• El certificat d'empadronament, és el document que demostra on i amb qui està empadronada una 
persona, es pot aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. 
• El certificat que acrediti ser beneficiari d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o 
viduïtat, o  de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o de pensions no contributives de jubilació i 
invalidesa ha de ser emès per la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, del Ministeri de Treball i 
Immigració, i pot sol·licitar-se a: 

- Qualsevol oficina de la Tesoreria General de la Seguridad Social (podeu consultar les 
oficines més properes al web: http://www.seg-social.es o trucant al 012 telèfon d'informació de 
la Generalitat de Catalunya).  
- Qualsevol oficina del l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (podeu 
consultar les oficines més properes al web: http://www.seg-social.es o trucant al 012 
telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). 

Aturats:  
• La sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua es pot aconseguir o bé al web de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari de sol.licitud per a aturats) o bé, a qualsevol de les oficines 
presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA 
(oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les 
oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 
• El certificat de convivència,  és el document que demostra on i amb qui està empadronada una 
persona, es pot aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. 
• El model de declaració responsable es pot aconseguir o bé al web de l'Agència Catalana de l'Aigua 

(formulari de sol.licitud per a aturats) o bé, a qualsevol de les oficines presencials de l'ACA (podeu 
consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 
012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns 
a divendres de 9h a 14h.  

On s'ha de presentar la documentació? 
A qualsevol de les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua, presencialment o per correu ordinari. Podeu 
consultar les oficines al web de l'Agència Catalana de l'Aigua (On s'ha de presentar?) o trucant al 012 
telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya. L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a 
divendres de 9h a 14h.  

Si sóc beneficiari del fons de solidaritat puc sol·licitar la tarifa social? 
Els beneficiaris de la tarifa social també poden ser beneficiaris del fons de solidaritat. Cal realitzar les dues 
sol.licituds de forma independent i reunir els requisits establerts per a ser beneficiari de la tarifa social i del 
fons de solidaritat. 

Quins Municipis poden gaudir d'aquesta tarifa? 
Tots els municipis de l'àmbit d'abastament d'aigua potable d'Aigües de Barcelona: Badalona, Barcelona, 
Begues, Sitges (Les Botigues), Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Papiol, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat,  Montcada i Reixac, Montgat , Pallejà, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Just Desvern, Torrelles de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Viladecans. 



Llars amb més de 3 persones 
Els habitatges on viuen més de 3 persones poden ampliar els límits de consum per als trams de consum del 
subministrament d'aigua i del cànon de l'aigua, així com beneficiar-se de bonificacions d'un 5% per persona 
per a la Taxa metropolitana de tractament de residus. En el cas del clavegueram de Barcelona, amplien els 
límits a partir de la cinquena persona. 

Qui es pot beneficiar de l'ampliació dels trams de consum? 
Els habitatges on viuen 4 persones o més poden ampliar els trams de la tarifa de l'aigua i del cànon de 
l'aigua, bonificant una part de l'aigua consumida. 

La unitat convivencial bàsica en el nostre entorn és de 3 persones, d'aquesta manera, i per tal de mantenir 
l'equitat, l'estructura tarifària s'adapta als límits dels trams de consum, per a les llars amb un nombre de 
persones superior al pres com a referència per definir el consum bàsic, en funció del nombre de persones 
que la formen. 

Un altre col·lectiu que pot sol·licitar la bonificació per ampliació de trams  són les llars amb persones amb 
grau de disminució. De manera que, cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un 
nivell III de dependència reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa 
com a dues persones a efectes de considerar l'ampliació de trams. 

Com funciona l'ampliació dels trams de consum? 
Així, en el cas del subministrament d'aigua, als habitatges de residència habitual en els que convisquin més 
de tres persones: 

• El primer tram de consum s'incrementarà en 2 m3/mes per cada persona addicional. 
• El segon tram de consum s'incrementarà en 3 m3/mes per cada persona addicional. 
• El tercer tram de consum s'incrementarà en 5 m3/mes per cada persona addicional. 
• I el quart tram s'incrementarà en 6 m3/mes per cada persona addicional. 
Per al cànon de l'aigua, per cada persona addicional a partir de la quarta (inclosa), l'ampliació dels trams és 
de 3 m3/mes per al tram 1, de 5 m3/mes per al tram 2 i de 6 m3/mes per al tram 3. 

Com es pot accedir a aquesta bonificació? 
Mitjançant el formulari de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest formulari es pot aconseguir: 
• Web de l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari d'ampliació de trams). 
• A qualsevol de les oficines presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció 
a la ciutadania al web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de 
Catalunya). L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 
A qualsevol de les oficines d'Aigües de Barcelona (podeu consultar les adreces de les oficines al web o 
trucant al telèfon d'atenció al client 900710710).  

Quina documentació cal presentar? 
El formulari de sol·licitud d'ampliació de trams  emplenat autoritzant a l'Agència Catalana de l'Aigua a 
realitzar consultes als organismes competents respecte al nombre de persones que conviuen al mateix 
habitatge. Si no s'autoritza la consulta, cal presentar junt amb la declaració el certificat de convivència 
(document que demostra on i amb qui està empadronada una persona, i que es pot aconseguir a les 
oficines de l'Ajuntament). 

Addicionalment, les persones amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència 
han de presentar la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 

On s'ha de presentar? 
De manera presencial o per correu certificat a qualsevol registre públic (Agència Catalana de l'Aigua, 
Generalitat¿) o a qualsevol de les oficines d'atenció d'Aigües de Barcelona (podeu consultar les adreces de 
les oficines al web o trucant al telèfon d'atenció al client 900710710). 
Els habitatges on viuen més de 3 persones poden ampliar els límits de consum per als trams de consum del 
subministrament d'aigua i del cànon de l'aigua, així com beneficiar-se de bonificacions d'un 5% per persona 



per a la Taxa metropolitana de tractament de residus. En el cas del clavegueram de Barcelona, amplien els 
límits a partir de la cinquena persona. 

Qui es pot beneficiar de l'ampliació dels trams de consum? 
Els habitatges on viuen 4 persones o més poden ampliar els trams de la tarifa de l'aigua i del cànon de 
l'aigua, bonificant una part de l'aigua consumida. 

La unitat convivencial bàsica en el nostre entorn és de 3 persones, d'aquesta manera, i per tal de mantenir 
l'equitat, l'estructura tarifària s'adapta als límits dels trams de consum, per a les llars amb un nombre de 
persones superior al pres com a referència per definir el consum bàsic, en funció del nombre de persones 
que la formen. 

Un altre col·lectiu que pot sol·licitar la bonificació per ampliació de trams  són les llars amb persones amb 
grau de disminució. De manera que, cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un 
nivell III de dependència reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa 
com a dues persones a efectes de considerar l'ampliació de trams. 

Com funciona l'ampliació dels trams de consum? 
Així, en el cas del subministrament d'aigua, als habitatges de residència habitual en els que convisquin més 
de tres persones: 

• El primer tram de consum s'incrementarà en 2 m3/mes per cada persona addicional. 
• El segon tram de consum s'incrementarà en 3 m3/mes per cada persona addicional. 
• El tercer tram de consum s'incrementarà en 5 m3/mes per cada persona addicional. 
I el quart tram s'incrementarà en 6 m3/mes per cada persona addicional.  

Per al cànon de l'aigua, per cada persona addicional a partir de la quarta (inclosa), l'ampliació dels trams és 
de 3 m3/mes per al tram 1, de 5 m3/mes per al tram 2 i de 6 m3/mes per al tram 3. 

Com es pot accedir a aquesta bonificació? 
Mitjançant el formulari de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest formulari es pot aconseguir:  

• Web de l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari d'ampliació de trams). 
• A qualsevol de les oficines presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció 

a la ciutadania al web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de 
Catalunya). L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h.  

A qualsevol de les oficines d'Aigües de Barcelona (podeu consultar les adreces de les oficines al web o 
trucant al telèfon d'atenció al client 900710710).  

Quina documentació cal presentar? 
El formulari de sol·licitud d'ampliació de trams  emplenat autoritzant a l'Agència Catalana de l'Aigua a 
realitzar consultes als organismes competents respecte al nombre de persones que conviuen al mateix 
habitatge. Si no s'autoritza la consulta, cal presentar junt amb la declaració el certificat de convivència 
(document que demostra on i amb qui està empadronada una persona, i que es pot aconseguir a les 
oficines de l'Ajuntament). 

Addicionalment, les persones amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència 
han de presentar la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. 

On s'ha de presentar? 
De manera presencial o per correu certificat a qualsevol registre públic (Agència Catalana de l'Aigua, 
Generalitat¿) o a qualsevol de les oficines d'atenció d'Aigües de Barcelona (podeu consultar les adreces de 
les oficines al web o trucant al telèfon d'atenció al client 900710710). 

  



Bonificacions Taxa metropolitana de tractament de residus 
L'Àrea Metropolitana de Barcelona ofereix bonificacions en la Taxa metropolitana de tractament de residus 
(TMTR) per bones pràctiques en la utilització de les deixalleries. A banda, l'Àrea Metropolitana de Barcelona 
ofereix bonificacions socials en la Taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) per a col·lectius 
desfavorits. 

En què consisteix la TMTR social? 
És una bonificació del 50% de la quota de la taxa. 

Quins col·lectius se'n poden beneficiar? 
• Pensionistes majors de 60 anys i perceptors d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent 
o viduïtat, o perceptors de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o perceptors de pensions no 
contributives de jubilació i invalidesa. 
• Les unitats familiars amb tots els seus membres en situació d'atur. 
Aquests col·lectius coincideixen amb els identificats per l'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua per 
a l'aplicació del cànon i la tarifa social. 

Com es pot accedir a aquesta bonificació? 
Per  accedir a la bonificació, el beneficiari ha de ser el titular del contracte de subministrament d'ús domèstic 
corresponent al seu habitatge habitual. 

Per gaudir d'aquesta bonificació heu de ser beneficiaris del cànon social de l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Per fer la sol·licitud de la TMTR tarifa social podeu consultar a www.gencat.cat/aca i fer la sol·licitud del 
cànon social.  

Quina documentació cal presentar? 
Pensionistes: 
• Sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua complimentada pel sol·licitant. 
• Fotocòpia del DNI/NIE/ passaport del sol·licitant. 
• Certificat d'empadronament del sol·licitant. 
• Certificat amb el detall dels imports cobrats en què s'acrediti ser beneficiari d'alguna de les tres 

pensions següents: 
- Pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat 
- Pensió de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez" 
- Pensió no contributiva de jubilació i invalidesa. 

Fotocòpia de la darrera factura de l'empresa subministradora d'aigua, on es constati que el sol·licitant és el 
titular del contracte de l'aigua.  

Aturats:  
• Sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua complimentada pel sol·licitant. 
• Fotocòpia del DNI/NIE/ passaport del sol·licitant. 
• Fotocòpia del llibre de família o documentació similar (només en el cas de famílies de dos o més 
membres). 
• Certificat de convivència del sol·licitant (ha d'aparèixer tots els empadronats). 
• Model de declaració responsable que inclogui la relació de convivents aturats autoritzant la 

comprovació de les dades complimentat pel sol·licitant. 
• Fotocòpia de la darrera factura de l'empresa subministradora d'aigua, on es constati que el sol·licitant 

és el titular del contracte de l'aigua.  

• On aconseguir la documentació necessària?  
Pensionistes: 
• La sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua es pot aconseguir o bé al web de 

l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari de sol·licitud per a pensionistes) o bé, a qualsevol de les 
oficines presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al 
web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). 
L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 



• El certificat d'empadronament, és el document que demostra on i amb qui està empadronada una 
persona, es pot aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. 

• El certificat que acrediti ser beneficiari d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o 
viduïtat, o  de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o de pensions no contributives de 
jubilació i invalidesa ha de ser emès per la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, del Ministeri de 
Treball i Immigració, i pot sol·licitar-se a:  

- Qualsevol oficina de la Tesoreria General de la Seguridad Social (podeu consultar les 
oficines més properes al web: http://www.seg-social.es o trucant al 012 telèfon d'informació 
de la Generalitat de Catalunya). 
- Qualsevol oficina del l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (podeu consultar les 
oficines més properes al web: http://www.seg-social.es o trucant al 012 telèfon d'informació 
de la Generalitat de Catalunya).  

Aturats:  
• La sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua es pot aconseguir o bé al web de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari de sol·licitud per a aturats) o bé, a qualsevol de les oficines 
presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA 
(oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les 
oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 
• El certificat de convivència,  és el document que demostra on i amb qui està empadronada una 
persona, es pot aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. 
• El model de declaració responsable es pot aconseguir o bé al web de l'Agència Catalana de l'Aigua 

(formulari de sol·licitud per a aturats) o bé, a qualsevol de les oficines presencials de l'ACA (podeu 
consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 
012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns 
a divendres de 9h a 14h 

On s'ha de presentar la documentació? 
A qualsevol de les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua, presencialment o per correu ordinari. Podeu 
consultar les oficines al web de l'Agència Catalana de l'Aigua (On s'ha de presentar?) o trucant al 012 
telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya. L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a 
divendres de 9h a 14h. 

  



El cànon social 
El cànon de l'aigua s'adapta a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida (persones que 
reben una pensió mínima de jubilació o famílies amb tots els seus membres a l'atur). L'aplicació del cànon 
social de l'aigua s'ha de sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua.  

En què consisteix el cànon social? 
En l'habitatge habitual es manté la tarifa del primer tram del cànon de l'aigua al preu de l'any 2010 
(0,3999€/m3). 

Aquesta bonificació és aplicable als consums sempre que no superin el límit del primer tram del cànon de 
l'aigua (9 m3/mes). Si es supera, no s'aplica el preu de cànon social. 

Quins col·lectius se'n poden beneficiar? 
• Pensionistes majors de 60 anys i perceptors d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent 

o viduïtat, o perceptors de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o perceptors de pensions 
no contributives de jubilació i invalidesa. 

• Les unitats familiars amb tots els seus membres en situació d'atur. 
Aquests col·lectius coincideixen amb els identificats per l'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua per 

a l'aplicació de la tarifa social i amb els beneficiaris de la bonificació del 50% de la Taxa metropolitana 
de tractament de residus. 

Com es pot accedir a aquesta bonificació? 
Per  optar a la bonificació el beneficiari haurà de ser el titular del contracte de subministrament d'ús 
domèstic corresponent a l'habitatge habitual. 

Per fer la sol·licitud del cànon social podeu consultar a www.gencat.cat/aca i fer-ne la sol·licitud. Un cop 
resolt positivament el dret a la bonificació, l'aplicació del cànon social serà  automàtic en la factura. 
Només en els casos que la sol·licitud-declaració incompleixi algun dels requisits del cànon social, ja sigui en 
el moment de la petició o si es detecta en comprovacions posteriors, l'Agència Catalana de l'Aigua notificarà 
expressament la denegació al sol·licitant. 

El sol·licitant ha de comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol canvi en la situació que impliqui la 
pèrdua o la modificació del dret a gaudir del cànon social. 

Quina documentació cal presentar? 
Pensionistes: 
• Sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua complimentada pel sol·licitant. 
• Fotocòpia del DNI/NIE/ passaport del sol·licitant. 
• Certificat d'empadronament del sol·licitant. 
• Certificat amb el detall dels imports cobrats en què s'acrediti ser beneficiari d'alguna de les tres 

pensions següents: 
- Pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat 
- Pensió de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez" 
- Pensió no contributiva de jubilació i invalidesa.  

• Fotocòpia de la darrera factura de l'empresa subministradora d'aigua, on es constati que el sol·licitant 
és el titular del contracte de l'aigua.  

Aturats:  
• Sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua complimentada pel sol·licitant. 
• Fotocòpia del DNI/NIE/ passaport del sol·licitant. 
• Fotocòpia del llibre de família o documentació similar (només en el cas de famílies de dos o més 

membres). 
• Certificat de convivència del sol·licitant (ha d'aparèixer tots els empadronats). 
• Model de declaració responsable que inclogui la relació de convivents aturats autoritzant la 

comprovació de les dades complimentat pel sol·licitant. 
Fotocòpia de la darrera factura de l'empresa subministradora d'aigua, on es constati que el sol·licitant és el 
titular del contracte de l'aigua.  



On aconseguir la documentació necessària? 
Pensionistes: 
• La sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua es pot aconseguir o bé al web de 

l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari de sol.licitud per a pensionistes) o bé, a qualsevol de les 
oficines presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al 
web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). 
L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 

• El certificat d'empadronament, és el document que demostra on i amb qui està empadronada una 
persona, es pot aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. 

• El certificat que acrediti ser beneficiari d'una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o 
viduïtat, o  de l'extint "Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez", o de pensions no contributives de 
jubilació i invalidesa ha de ser emès per la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, del Ministeri de 
Treball i Immigració, i pot sol·licitar-se a: 

- Qualsevol oficina de la Tesoreria General de la Seguridad Social (podeu consultar les 
oficines més properes al web: http://www.seg-social.es o trucant al 012 telèfon d'informació 
de la Generalitat de Catalunya). 
- Qualsevol oficina del l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (podeu consultar les 
oficines més properes al web: http://www.seg-social.es o trucant al 012 telèfon d'informació 
de la Generalitat de Catalunya).  

Aturats:  
• La sol·licitud d'aplicació del tipus social del cànon de l'aigua es pot aconseguir o bé al web de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (formulari de sol.licitud per a aturats) o bé, a qualsevol de les oficines 
presencials de l'ACA (podeu consultar les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA 
(oficines) o bé trucant al 012 telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les 
oficines és de dilluns a divendres de 9h a 14h. 
• El certificat de convivència,  és el document que demostra on i amb qui està empadronada una 
persona, es pot aconseguir a les oficines de l'Ajuntament. 
El model de declaració responsable es pot aconseguir o bé al web de l'Agència Catalana de l'Aigua 
(formulari de sol.licitud per a aturats) o bé, a qualsevol de les oficines presencials de l'ACA (podeu consultar 
les adreces de les oficines d'atenció a la ciutadania al web de l'ACA (oficines) o bé trucant al 012 telèfon 
d'informació de la Generalitat de Catalunya). L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a divendres de 
9h a 14h.  

On s'ha de presentar la documentació? 
A qualsevol de les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua, presencialment o per correu ordinari. Podeu 
consultar les oficines al web de l'Agència Catalana de l'Aigua (On s'ha de presentar?) o trucant al 012 
telèfon d'informació de la Generalitat de Catalunya. L'horari d'atenció de les oficines és de dilluns a 
divendres de 9h a 14h. 
 


