
AJUNTAMENT DE FORADADA

Ordenança Fiscal número 10
 

REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

ARTICLE 1
En ús  de les  facultats  concedides  per  l'article  106 de la  Llei  7/1985,  de 2  d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que es disposa als
articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per
la prestació del servei de subministrament d'aigua potable, d'acord amb l'article 20.4.t)
del Text Refós de la Llei esmentada, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s'atenen al què disposa l'article 57 del mateix text refós.

ARTICLE 2
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació del servei de subministrament
d'aigua al municipi de Foradada i als seus nuclis agregats. 

ARTICLE 3
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què  es  refereix  l'article  35.4  de  la  Llei  General  Tributària  que  sol·licitin  o  resultin
beneficiades  o  afectades  pel  servei  de  subministrament  d'aigua  al  municipi  de
Foradada i als seus nuclis agregats.

2. Tindran la condició de substituts del contribuent els propietaris dels immobles, els
quals  podran  repercutir  si  escau,  les  quotes  establertes  sobre  els  respectius
beneficiaris.

ARTICLE 4
1.  No  s’aplicaran  exempcions,  bonificacions  ni  reduccions  per  la  determinació  del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2. Malgrat el que s’ha disposat  a l’apartat anterior,  a l’article regulador de la quota
tributària d’aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes aplicables quan els
subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica .

ARTICLE 5
1. La quantia de la taxa serà la que resulti de l’aplicació de les tarifes següents:

1.  DOMESTICS
Quota Fixa de Servei

Comptador  diàmetre 13 mm. 6,07 €/mes
Comptador  diàmetre 15 mm. 6,07 €/mes
Comptador  diàmetre 20 mm. 6,07 €/mes

Quota d’inversió 0,78 €/mes

1r.bl.fins 10  m3/ trimestre 0,5014 €/m3
2n bloc  11 a 20 m3/ trimestre 0,6509 €/m3
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3r bloc  excés de 20 m3/ trimestre 0,8100 €/m3

 
2. NO DOMESTICS (COMERCIALS, AGRÍCOLES I RAMADERS)
Quota Fixa de Servei

Diàmetre comptador 15 mm. 9,93 €/mes
       "           "          20 mm. 9,93 €/mes
       "           "          25 mm. 9,93 €/mes
       "           "          30 mm. 9,93  €/mes

Quota d’inversió 0,78 €/mes

1r.bl.fins 10  m3/ trimestre 0,7448 €/m3
2n bloc  11 a 20 m3/ trimestre 0,8944 €/m3
3r bloc  excés de 20 m3/ trimestre 1,0415 €/m3

2.  Pel  que  fa  a  la  instal·lació  de  comptadors,  el  particular  haurà  d’adreçar-se  a
l’empresa subministradora del servei, CASSA.

La quota a satisfer en concepte de dret de connexió a la xarxa d’aigua serà de 100€.

La quota a satisfer en concepte de dret de connexió a la xarxa de clavegueram serà de
100 €.

ARTICLE 6
El servei es prestarà a través de l'empresa CASSA, la qual realitzarà el cobrament de
les quotes que resultin de l'aplicació de les tarifes d'aquesta ordenança, d'acord amb el
que disposa el Reglament d'Obres, Activitat i Serveis de les Entitats Locals, aprovat
per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la normativa que pugui fixar l'Ajuntament.

ARTICLE 7
1. S’acredita i neix l’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança,
des del moment en què s’inicia la prestació del servei, amb periodicitat trimestral.

2.  El  pagament  d’aquesta  taxa s’efectuarà en el  moment  de la  presentació,  a  qui
estigui obligat de realitzar-lo, de la factura corresponent.

3. El subjecte pot sol·licitar  la domiciliació del pagament de la taxa. En aquest cas
s’ordenarà  el  càrrec  al  compte  bancari  durant  els  últims  deu  dies  del  termini  de
pagament voluntari.

ARTICLE 8
D’acord  amb la  legislació  vigent,  la  quota tributària  d’aquesta  taxa està gravada a
l’impost sobre el valor afegit que ha de suportar el subjecte passiu.

ARTICLE 9
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposen la Llei
general tributària, i la normativa que la desplega. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
L'aplicació de les tarifes que s'aproven en aquesta ordenança queda condicionada a la
seva aprovació per la Comissió de Preus de Catalunya,  conforme preveuen el  RD
386/1978 de 23 de juny i el Decret 149/1988, de 28 d'abril.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta  ordenança  fiscal,  aprovada  provisionalment,  pel  Ple  de  la  Corporació  en
sessió el 16 de novembre de 2020 la qual ha esdevingut definitiva, entrarà en vigor el
mateix dia de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i serà
aplicable a partir del dia 1 de gener de 2021. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s'esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.

Foradada, 8 de gener de 2021.

L’alcaldessa

Maricel Segú Peralba
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