ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21

RECÀRREC SOBRE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 1r.
En ús de les facultats concedides pels Articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'Article 106 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, de conformitat amb els Articles 2.1 b) i 38.2 de la Llei 39/88 de 28 de
desembre, d'Hisendes Locals, i segons disposen els Articles 20 a 22 de la Llei 5/90 de 9 de març, d’Infraestructures
Hidràuliques de Catalunya, s'estableix un recàrrec local sobre el cànon d’infraestructura hidràulica destinat
específicament al finançament parcial de la inversió de portada d'aigües del riu Llobregat.

Article 2n.
El recàrrec consisteix en un tipus de gravamen addicional al cànon d’infraestructura hidràulica que es fixa en 0,15 euros
metre cúbic, aplicat sobre la mateixa base imposable del cànon esmentat, definida a l'Article 11 de la Llei 5/90.

Article 3r.
Els subjectes passius del recàrrec local seran els definits a l'Article 10 de la Llei 5/90.

Article 4t.
Les entitats subministradores d'aigua, incorporaran l' esmentat recàrrec a les factures i rebuts que emetin com a
concepte diferenciat dels altres components i del mateix cànon d’infraestructura hidràulica.

Article 5è.
L'Ajuntament percebrà directament de l'entitat subministradora el recàrrec local, el qual transferirà a la Mancomunitat
mitjançant model de liquidació establert en els mateixos terminis fixats pel cànon d’infraestructura hidràulica.

Article 6è.
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia 1 de març de 1992, i restarà vigent fins que s'acordi la seva modificació
o derogació expressa.
Aquesta Ordenança ha estat aprovada per aquest Ajuntament, en Sessió celebrada el dia 11 de desembre de 1991.
Aquesta Ordenança ha estat modificada per aquest Ajuntament, en data 7 de novembre de 2001, començant a regir a
partir del dia 1 de gener del 2002, i restarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació expressa.

P à g i n a 1|1

