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Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
distribució i subministrament d’aigua.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament
d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament,
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.

Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que

sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i subministrament
d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el
registre de contribuents.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis Fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari
que els subjectes passius hagin de satisfer per a aquesta taxa.

Article 6. Quota tributària

1. A. La quantia de la taxa dels nuclis de Sant Martí Sadevesa i Bell Penedès es determinarà
aplicant les tarifes següent:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua
CONSUM

VALOR DEL M³

Tarifes ús domèstic
Quota trimestral

15 €

Consum 1 < 18 m3

0,40 €

Consum 2 entre 18 i 60

1,20 €

Consum 3 > 60m3

1,80 €

Tarifa segona. Connexions i altres
1. Despeses de connexió i cost comptador (preu mercat)
2. Canvi titularitat, per comptador

180,30 € + cost comptador
27,60 €

B. La quantia de la taxa de la resta del nucli de població de Torrelavit, exceptuant les
incloses en l’apartat A, es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa segona. Subministrament d’aigua
CONSUM

VALOR DEL M³

Tarifes ús domèstic
Quota trimestral

13,50 €

Consum 1 < 18 m3

0,33 €

Consum 2 entre 18 i 60

0,63 €

Consum 3 > 60m3

1,45 €

Tarifes ús no domèstic
Quota trimestral

25,50 €

Consum 1 < 18 m3

0,70 €

Consum 2 entre 18 i 60

1,20 €

Consum 3 > 60m3

1,80 €

Tarifa segona. Connexions i altres
1. Despeses de connexió i cost comptador (preu mercat)

180,30 € + cost comptador

2. Canvi titularitat, per comptador

27,60 €

2.En els supòsits de fuites les tarifes a aplicar seran les previstes a l’apartat anterior amb els
condicionants que tot seguit s’exposen:
La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per motiu de fuita,
es realitzarà de la següent manera:
-L’entitat subministradora estimarà el consum habitual com el resultat de considerar el
volum màxim dels consums produïts per l’usuari en els darrers dos anys comptadors a partir de
la data en la què es produeix la fuita.
-Per al volum d’excés, resultant de la diferència entre el consum estimat i el real
s’aplicarà la tarifa prevista per al tram consum 2 reflectida al quadre de preus d’ambdós tipus de
consum i vigent en el període d’expedició de la factura en el què s’acredita la fuita.
Aquest tipus bonificat de tarifa, derivat de l’existència de fuites, només s’aplicarà quan
s’acompleixin les condicions que tot seguit s’expressen:
1. Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua
2. Que l’usuari hagi acreditat solució de l’incident aportant a l’entitat subministradora la
documentació justificativa de la reparació/subsanació de la fuita.
Article 7. Acreditament i període impositiu

1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés

1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació.

2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums
les quanties que en la tarifa primera es contenen.

3. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només
en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació
municipal.

4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona
quinzena del mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa
acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.

5. Transcorregut dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els
rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquest Ordenança, s’iniciarà el període
executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de
demora.

Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.

Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 124.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la
inclusió en la matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació
dels deutes que, per consum successius, s’acreditaran.

Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el
fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els
procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de
Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les
seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions

singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa
aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels
serveis municipals ho facin convenient.

Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa reguladora en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposen la Llei general Tributària i
l’Ordenança General.

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2016 entrarà en
vigor el dia 1 de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o
derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

L'Alcalde,

El Secretari,

