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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple municipal el dictamen següent, per al seu 
debat i aprovació si escau: 
 
El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en 
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores 
dels tributs i preus públics locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’han d’aprovar simultàniament amb l’adopció dels 
respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, d’acord amb la llei, els acords adoptats han de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que 
aquests textos actualitzats han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals, i alhora, de comunicació informativa amb els ciutadans, garantint la seguretat jurídica i 
l’aplicació del principi de transparència. 
 
Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del Text refós de 
la llei reguladora de les Hisendes Locals, preveuen la possibilitat que les entitats locals adaptin l’aplicació de la 
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança 
General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen al 
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 del Text  refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Local, en els quals es posa de manifest al valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informe jurídics i econòmics emesos i el de la Comissió Informativa 
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents      
 
 
ACORDS 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals, dels preus públics i de les 
prestacions patrimonials de caràcter no tributari per a l’exercici 2019 i següents, que es detallen a 
continuació:   
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00.- Ordenança general de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals   

 
Modificar l’article 6è, apartat 5, segons el literal següent: 
 
Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que, figurant a l’expedient, afectin 
a dades personals, interessos de tercers o a la intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la 
sol·licitud de còpia de documents obrants a l’expedient haurà de motivar-se.  
 
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a la Secretaria. 
 
Modificar l’article 20è, apartat 5, segons el literal següent: 
 
L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat s’adoptarà en el termini de sis 
mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si no es dicta resolució en aquest termini, la 
sol·licitud formulada s’entendrà desestimada.  
 
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals sol·licitats, quan 
l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades. Es 
presumirà que la consulta o obtenció es autoritzada pels interessats excepte que consti en el 
procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, 
havent-se, en ambdós casos, d'informar a l'interessat prèviament dels seus drets en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l'Administració gestora del tribut no pot 
obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar novament a l'interessat la seva aportació. 
 

2.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions dels ciutadans i 
les empreses, a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació o declaració responsable, i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques  

 
Modificar l’article 5è, segons el literal següent: 
 
1.- Serà la que resulti d’aplicar les següents tarifes generals a les activitats sotmeses als règims 
d’autorització, de llicència i comunicació prèvia de la LPCAA i del REPAR, així com a les activitats 
innòcues i de baix risc regulades per la llei 16/2015 i per les ordenances municipals d’aplicació: 
 
 EUR 
1A) Informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat projectada amb el 
planejament urbanístic i certificats tècnics . 204,40 

  
1B) Tramitació dels aspectes de competència municipal d’una autorització ambiental 
(LPCAA) 2.555,00 

  
1C) Tramitació de procediment, o de llur modificació substancial, de llicència ambiental municipal 
(LCPAA) d’activitats: 

C1.- Amb una superfície de fins a 300 m2 2.657,20 
C2.- Amb una superfície de 301 a 500 3.066,00 
C3.- Amb una superfície de més  500 a 1.000 m2 3.577,00 
C4.- Amb una superfície de més de 1.000 m2 4.701,20 
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1D) Tramitació del procediment, o de llur modificació substancial, de comprovació de comunicació 
prèvia d’activitats amb incidència ambiental, PACAA:  

D1.- Amb una superfície de fins a 300 m2 1.533,00 
D2.- Amb una superfície de 301 a 500 m2 1.941,80 
D3.- Amb una superfície de més de 500 m2 2.452,80 
  

1E) Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments, o de llur modificació substancial, 
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives, amb inclusió de bars musicals, discoteques 
i establiments musicals. La tarifa és:  

- Fins 300 m2 de superfície construïda 3.577,00 
- Més de 300 m2 de superfície construïda 5.110,00 
  

1F) Tramitació del procediment de comunicació prèvia, o de llur modificació substancial, per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives, incloent cinemes i establiments musicals. La tarifa és: 

- Fins 300m2 de superfície construïda 3.066,00 
- Més de 300 m2 de superfície construïda 4.599,00 
  

1G) Tramitació del  procediment de llicència per l’organització d’espectacles i activitats recreatives de 
caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol). 
       - Entitats vilafranquines inscrites i sense afany de lucre 0,00 

- Empreses i persones privades 1.022,00 
  

1H) Procediments de comunicació prèvia restauració  
H1.-Tramitació del procediment de comunicació prèvia i canvis substancials 
d’activitats de restauració (menjar i/o begudes) fins a 250 m2 construïts i fins 250 
persones d’aforament (no inclou bars o establiments amb ambientació musical) 2.452,80 
H2.-Tramitació del procediment de comunicació prèvia i canvis substancials 
d’activitats de restauració (menjar i/o begudes)  de 251 a 500 m2 construïts i de 251 
fins a  500 persones d’aforament (no inclou bars o establiments amb ambientació 
musical) 3.781,40 

1 I) Tramitació del procediment de comunicació prèvia d’obertura dels establiments de l’annex II de la 
Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa: 

- Amb una superfície de fins a 300 m2 1.328,60 
-.Amb una superfície de 301 a 550 m2 1.635,20 
- Amb una superfície de més de 550 m2 2.146,20 
  

1J) Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura dels establiments de l’annex I 
de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa: 
- Amb una superfície de fins a 120 m2 562,10 
- Amb una superfície de més de 120 m2 715,40 

 
2.- Activitats específiques amb tarifa diferenciada: 
 
 EUR 
2A) Activitats de telefonia mòbil regulades en la llei 9/2014 Llei de telecomunicacions la taxa a aplicar serà 
la següent: 

- Pla de desplegament 3.066,00 
- Declaració responsable del pla de desplegament 715,40 
- Declaració responsable instal·lació antena de telefonia mòbil 1.737,40 
- Regim comunicat  instal·lació antena de telefonia mòbil 5.007,80 
- Altres règims de comunicació  relacionats amb la telefonia mòbil 1.635,20 
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2B) Activitats comercials amb independència del tràmit administratiu, si l’establiment supera els 750 m2 

de superfície, la taxa a aplicar serà la següent: 
- Superfícies de 751 a 1.300 m2 3.577,00 
- Superfícies de 1.301 a 2.500 m2 4.803,40 
- Superfícies de més de 2.500 m2 8.176,00 
  

2C) Activitats de magatzem amb independència del tràmit administratiu, si el magatzem supera els 500 
m2 de superfície, la taxa a aplicar serà la següent: 

- Superfícies de 501 a 750 m2 1.328,60 
- Superfícies de 751 a 1.500 m2 2.657,20 
- Superfícies de 1.501 a 5.000 m2 5.007,80 
- Superfícies de més de 5.000 m2 6.132,00 
  

2D) Activitats d’aparcament en soterrani amb independència del tràmit administratiu, si l’aparcament 
supera els 750 m2 de superfície, la taxa a aplicar serà la següent: 

- Superfícies de 751 a 1.500 m2 3.066,00 
- Superfícies de 1.501 a 2.500 m2 5.110,00 
- Superfícies de 2.501 a 5.000 m2 8.176,00 
- Superfícies de més de 5.000 m2 11.242,00 
  
2E) Tramitació del procediment de comunicació per a la legalització dels habitatges d’ús 
turístic, quantitat fixa per habitatge 

 
306,60 

En cas d’informe negatiu per part del Serveis Tècnics Municipals per no poder exercir d’habitatge d’ús 
turístic es podrà recuperar un 50% de la taxa abonada prèvia sol·licitud 

  
2F) Tramitació de llicència o règim de comunicació dels centres de culte segons Llei 16/2009: 

- Centres de culte sotmesos a llicència segon normativa sectorial 1.635,20 
- Centres de culte sotmesos al règim de comunicació segons normativa sectorial 919,80 

 
 
3.- Procediments de comprovació i inspecció: 
 
(Nota: el control inicial previ a l’inici de les activitats subjectes a llicència,  una primera comprovació 
tècnica municipal, si es considera necessària, relativa a activitats subjectes a comunicació ambiental, 
no ambiental o declaració responsable, i l’informe municipal d’incendis quan calgui, no se subjecten a 
taxa independent, i ja s’inclouen en les tarifes dels apartats 1 i 2 d’aquest article) 
 

 EUR 
3A) Inspeccions segons pla d’inspeccions.  
a) Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions prèvies 
i canvis substancials de les activitats de sotmeses a Llei de PCAA i LEPAR 306,60 
b) Tramitació del procediment de comprovació (inspeccions) de les comunicacions prèvies 
i canvis substancials de les activitats de restauració 204,40 
c) Procediment de comprovació de les comunicacions prèvies d’espectacles públics o 
d’activitats recreatives de caràcter extraordinari 255,50 
d) Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia per l’obertura 
d’establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de 
l’activitat administrativa 153,30 
e) Tramitació del procediment de declaració responsable per l’obertura d’establiments de 
l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 102,20 
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3B) Controls periòdics.  
a) Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmès a llicència per la 
normativa d’espectacles públics i activitats recreatives 357,70 
b) Tramitació del procediment de control periòdic de les activitats sotmès a llicència per la 
normativa ambiental 255,50 
  

3D) Inspeccions com a conseqüència de molèsties veïnals o risc per les persones o el medi 
ambient  

a) Per cada hora diürna d’inspecció 122,64 
b) Per cada hora nocturna i festiva d’inspecció 235,06 

 
Les segones visites d’inspecció realitzades en l’activitat als efectes de comprovar els requeriments 
establerts en la primera inspecció tindran un recàrrec sobre el preu de la inspecció d’un 20% del cost de 
la taxa corresponent. 
 
El procediment d’inspecció com a conseqüència de molèsties veïnals resten expressament obligades al 
pagament de les taxes especificades en aquest apartat, els titulars dels establiments o denunciants en els 
que per les seves actuacions o conducta, o per negligència, obligui a l’ajuntament a més d’una visita de 
comprovació. 

 
4.- Canvis de nom o titularitat i altres: 
 

 EUR 
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat en activitats d’annexos II 
(comunicació) i I (declaració responsable)de la Llei 16/2915, de 21 de juliol, o altres tràmits 
no previstos expressament com canvis no substancials d’activitats o de comunicacions o 
declaracions 306,60 

  
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat en activitats en tota la resta de 
supòsits 459,90 
Tramitació d’un expedient de canvi de nom o titularitat si la persona adquirent és 
emprenedora i usuària del programa Reempresa de l’Ajuntament de Vilafranca, prèvia 
emissió d’un informe en aquest sentit del Servei de Promoció Econòmica 51,10 
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Tindran quota zero les tramitacions de canvis de nom o titularitat d’una activitat que disposa de la 
corresponent llicencia, o hagi presentat correctament la comunicació prèvia o declaració responsable, en 
les que concorri algun dels supòsits següents: 
a) El canvi de denominació social en la titularitat d’un establiment que no comporti variació de socis, 
sempre que es mantingui la mateixa activitat. 
b) El canvi de socis d’una societat sempre que es mantinguin la mateixa denominació social, el tipus 
de societat i l’activitat desenvolupada. 
c) Els canvis de denominació social que no comportin canvi de CIF. 
En aquests casos cal donar compte a l’ajuntament amb la finalitat de modificar els registres 
corresponents. 
d) Els canvis en Societats Civils Particulars (SCP) obligades per llei a modificar la seva forma jurídica i/o 
NIF per a continuar l’activitat mercantil. 
e) Els canvis de nom durant el tràmit d’atorgament de la llicència, sempre que la tramitació no 
excedeixi de sis mesos per causa imputable a l’interessat, si concorren algun dels dos supòsits 
següents: 
- El sol·licitant de la llicència sigui persona física i constitueix una societat, a la qual el sol·licitant inicial 
està integrat com a soci, per continuar la tramitació, sempre que no es produeixin modificacions en 
les instal·lacions respecte al projecte inicial. 
- El sol·licitant de la llicència sigui persona jurídica i extingeix la seva personalitat jurídica per liquidació 
i dissolució de la mateixa i un dels socis continua la tramitació, sempre que no es produeixin 
modificacions en les instal·lacions respecte al projecte inicial. 

 
5.- Activitats en local compartit: 
 
Instal·lació d’altres d’activitats en locals on ja és desenvolupa una activitat econòmica que disposi de la 
corresponent llicència o hagi presentat la corresponent comunicació prèvia o declaració responsable. 
 

a) Les noves activitats que s’incorporin en el local meritaran les quotes següents: 
 

 Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex de classificació que l’activitat 
inicial, per cada nova activitat 204,40 Euros. 
 

 Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex de classificació que l’activitat 
inicial, correspondrà la taxa fixada en el present article en funció de la classificació de cada 
nova activitat. 

 
b) Tramitació conjunta de dues o més noves llicències, comunicacions prèvies o declaracions 

responsables en un local compartit: 
 

 Si les noves activitats s’enquadren dins del mateix annex, cada activitat a desenvolupar en 
el local satisfarà el 50% de la quota prevista en el present article en funció de la seva 
classificació. 
 

 Si les noves activitats no s’enquadren dins del mateix annex: 
-  L’activitat amb més incidència ambiental satisfarà el 100% de la quota prevista en el 

present article en funció de la seva classificació. 
 
-  La resta d’activitats del local compartit satisfaran el 50% de la quota prevista en el 

present article en funció de la seva classificació. 
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6.- Modificacions a l’expedient durant la seva tramitació: 
 
Si després d’haver estat formulada la sol·licitud de llicència o presentada la comunicació prèvia es varia o 
s’amplia l’activitat a desenvolupar a l’establiment, s’alteren les condicions projectades per a aquest 
establiment o bé s’amplia el local previst inicialment, aquestes modificacions s’hauran de notificar a 
l'Administració municipal amb el mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració del 
procediment original, als efectes de procedir a la corresponent liquidació complementaria si s’escau, i 
tramitar la corresponent modificació de l’expedient. 
 
En els supòsits que dins d’un mateix procediment per a l’atorgament de llicència  o adaptació de 
l’activitat a la normativa aplicable, que encara no hagi estat completament finalitzat, s’incorporin altres 
circumstàncies sobrevingudes o complementàries (com ara, canvis de titularitat o modificacions en 
l’activitat que no comportin nou projecte), s’hauran de notificar a l'Administració municipal amb el 
mateix detall i el mateix abast que s’exigeixen en la declaració del procediment original per tramitar la 
corresponent modificació de l’expedient, sense que es practiqui cap liquidació complementària. 
  
7.- El pagament de les taxes fixades en la present Ordenança no comporta, en cap cas, la concessió de la 
llicència, ni la validesa de la comunicació prèvia ni de la declaració responsable efectuada. 
 
8.- Les taxes especificades en el present article corresponen a la gestió administrativa que es duu a 
terme amb la documentació presentada pel titular o emprenedor en els registres municipals, ja sigui a 
l’oficina de l’OAC o  del servei de llicències, així com la presentada per mitjà de plataformes telemàtiques 
o electròniques, tant pròpies com aquelles a les que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  s’adhereixi. 
 
 
Afegir els següents subapartats p) i q) a l’apartat 1 de l’article 6è: 
  
p) La taxa es bonifica un 50 per 100 si la persona que inicia un negoci té una discapacitat amb grau igual o 
superior al 33% oficialment reconeguda, o si és víctima de violència de gènere o de terrorisme segons 
sentència judicial dictada. 
 
q) La taxa es bonifica un 50 per 100 si l’activitat és del sector comerç i s’instal·la en un local comercial tancat de 
la vila, si aquest local porta més de dos anys sense activitat comercial. 
 
 

4.- Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal.  

 
Modificar l’ordenança número 4, d’acord amb el literal següent: 
 
“ 4.- Taxa pel servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal “ 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de cementiri municipal, que es regirà per aquesta 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004. 
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Article 2n.- Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del cementiri municipal, com són: 
assignació d'espais per a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació 
d'aquests panteons o sepultures; reducció, inhumació, exhumació, trasllat de restes, incineració; 
moviment de làpides; col·locació de làpides, reixes i guarniments; conservació dels espais propis del 
cementiri i de qualsevol construcció que no sigui de propietat privada, així com qualsevol altra prestació 
de servei que, de conformitat amb el que es preveu en el Reglament del servei de cementiri municipal de 
Vilafranca (22 de setembre de 2009) i en el Reglament de policia sanitària mortuòria de Catalunya 
(Decret 297/2997, de 25 de novembre), sigui convenient o s'autoritzi a instància de part. 
 
Article 3r.- Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la realització del 
servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida. 
 
Article 4t.- Responsables 
 
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o 
jurídiques a què es refereix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o 
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i amb l'abast que 
assenyala la Llei General Tributària. 
 
Article 5è.- Exempcions subjectives 
 
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de: 
 
a) Els enterraments de persones que tinguin dret a gaudir de serveis funeraris gratuïts, reconegut per 
l’Ajuntament i a proposta en aquest sentit dels Serveis Socials de l’Ajuntament. 
 
b)Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna. 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents: 
 

Tarifa Ref. Concepte Import € 

A3     

 A31 Expedició de títol o acte administratiu amb obertura d'expedient 19,00 

  A32 Expedició de títol o duplicat a sol·licitud de l'interessat 47,00 

C1  Concessió de drets funeraris amb vigència indefinida 

 C11 1a planta amb ossera Nínxol 1.859,26 

 C12 1a planta sense ossera i 2a planta Nínxol 1.617,40 

 C13 3a planta Nínxol 1.277,27 

 C14 4a, 5a i 6a plantes Nínxol 975,69 

  C15   Cinerari 484,52 

C2     

 C21 Concessió de terrenys en tot el cementiri (€ /pam quadrat) 27,67 

 C22 Concessió de terrenys en tot el cementiri (€ /m
2
) 732,19 

  C23 Construcció de Sepultures o Panteons % sobre pressupost 7,5 
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C3  Concessió temporal de Nínxols o Columbaris, tarifa anual   

 C31 Plantes 1a i 2a  65,52 

 C32 Plantes 3a, 4a, 5a i 6a  54,96 

  C33   Cinerari 28,08 

C4  Traspassos de Concessions de drets funeraris amb vigència indefinida 

 C41  Nínxol 127,30 

 C42  Panteó o Sepultura 318,24 

  C43   Cinerari 79,56 

C5  Readquisició o retrocés dels drets funeraris a favor de l’ajuntament, per concessions 

 C51 Antiguitat fins a 10 anys Dte. % 30 

 C52 Antiguitat entre 10 i 20 anys Dte. % 40 

  C53 Antiguitat de més de 20 anys Dte. % 50 

C6  Conservació del cementiri i reparació de nínxols 1 any  

 C61  Cinerari 16,87 

 C62  Nínxol 22,11 

  C63   Panteó o Sepultura 16,60 

T1  Inhumació 

 T11  Nínxol 139,76 

  T12   Panteó o Sepultura 325,23 

 T13  Cinerari 83,20 

T2  Exhumació 

 T21  Nínxol 178,19 

  T22   Panteó o Sepultura 331,73 

 T23  Cinerari 106,08 

T3  Trasllat de restes (dins del cementiri) 

 T31 De nínxol a sepultura general, si restes de menys de 5 anys 265,20 

  T32 De panteó o sepultura a sepultura general 625,87 

 T33 De nínxol a nínxol 413,71 

 T34 De panteó o sepultura a nínxol 1.007,76 

 T35 De panteó o sepultura a panteó o sepultura 1.379,04 

T4  Treballs o serveis suplementaris   

 T41 
Condicionament sepultura, gestió de residus i moviment 
de làpida sanitària, en nínxol o cinerari  204,00 

 T42 
Condicionament sepultura, gestió de residus i moviment 
de làpida sanitària, en panteó  300,00 

 T43 Col·locació Làpida  78,06 

 T44 Col·locació Làpida i Vidriera  91,52 

  T45 Col·locació Vidriera   78,06 

 T46 Col·locació Làpida Apaïsada i tires  207,39 

 T47 Col·locació Làpida Apaïsada i tires amb Vidriera  229,13 

  T58 Col·locació Vidriera Apaïsada   207,39 

 
 
Pel que fa a la tarifa C2, referència C23, els interessats -que també pagaran el 7,5% del pressupost de 
l’obra-hauran d’acompanyar a la sol·licitud, els plànols i el pressupost, signats per un tècnic competent. 
Es podrà fer una valoració pels Tècnics municipals en defecte de l’esmentat pressupost o en cas de 
considerar que el pressupost presentat no s’ajusta a la realitat. 
 
Pel que fa a la tarifa C5, l’Ajuntament podrà readquirir els drets funeraris que s’ofereixin pels 
concessionaris, per l’import de la tarifa de l’Ordenança però amb l’aplicació dels descomptes que es 
fixen en les referències C51, C52 i C53. 
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Pel que fa a la tarifa C3, s’estableix un període obligatori de pagament de la taxa mínim de 2 anys a 
partir de la data de concessió temporal. 
 
Les tarifes de l’apartat T3 inclouen les tasques d’exhumació, inhumació, condicionament o endreçament 
de restes, gestió i eliminació de residus, que figuren en els apartats T1, T2 i T4. Per tant, no es liquidaran 
aquests conceptes esmentats a part. 
 
Article 7è.- Acreditació 
 
La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis subjectes a 
gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan aquests se sol·liciten. 
 
Article 8è.- Declaració, liquidació i ingrés 
 
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti. 
 
2.- La sol·licitud de permís per a la construcció de mausoleus i panteons s'acompanyarà del projecte i 
memòria corresponents, susbcrits per un facultatiu competent. 
 
3.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que es notificarà, una vegada s'hagi 
realitzat aquest servei, per al seu ingrés directe a la tresoreria municipal (o a l’Organisme delegat per a la 
gestió tributària) en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació. Les 
empreses de serveis funeraris autoritzades al municipi podran col·laborar amb l’Ajuntament, de manera 
que cobrin a les quantitats procedents d’acord amb aquesta Ordenança de qui sol·liciti els serveis, amb 
vista a ingressar la taxa a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de manera detallada i justificada. 
 
4.- El cobrament de les quotes de les despeses de conservació i reparació del cementiri i de conservació 
dels nínxols i sepultures de les concessions de drets funeraris de vigència indefinida serà anual, 
mitjançant rebut derivat del padró corresponent. La quota del primer any de l'adjudicació de les 
concessions es cobrarà mitjançant liquidació que es girarà en el moment de l'adjudicació del dret. 
 
5.- Respecte al cobrament de les quotes dels drets de la concessió temporal de nínxols d’acord amb el 
Reglament del Cementiri, els primers dos anys serà mitjançant liquidació que es girarà en el moment de 
la sol·licitud. A partir del tercer any i sempre que l'interessat no renunciï expressament a la continuïtat 
del dret abans del 31 de gener de cada any, el cobrament serà anual mitjançant rebut derivat de la 
matrícula corresponent. 
 
Article 9è.- Normes de gestió 
 
1.- Per a tots els casos d’alta, tant pel concepte de conservació, com pel concepte integrat de concessió 
temporal dels nínxols o qualsevol tipus de sepultura, s’aplicarà un prorrateig semestral de les quotes a 
pagar; de forma que si el fet es tramita amb l’Ajuntament més tard del 30 de juny, únicament es pagarà 
la meitat de la quota establerta pels conceptes esmentats. 
 
2.- En el cas de que es faci un canvi en la titularitat d’un nínxol, el nou titular es farà càrrec, és a dir serà 
responsable del pagament, de tot el deute pendent respecte a les taxes de cementiri derivades de 
l’esmentat nínxol. 
 
3.- En el cas de cessió, adquisició o readquisició d’un nínxol o qualsevol altre tipus de sepultura a favor 
d’aquest Ajuntament, en l’operació esmentada quedarà resolt el deute pendent pel concepte de taxes 
pel servei de cementiri derivades del nínxol o sepultura en transacció, amb el conseqüent descompte del 
preu acordat. 
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4.- La taxa s'exigirà de les persones físiques o jurídiques que figurin en el Registre Municipal de Cementiri 
com a titulars dels drets funeraris dels nínxols o qualsevol altre tipus de sepultura, el primer de gener de 
cada any; pel que, en cas d'un canvi de titularitat, el nou titular tributarà a partir del primer de gener de 
l'any següent al que es va produir l'esmentat canvi. 
 
5.- L'Administració Municipal o entitat, -o organisme d’aquesta-, en qui s’hagi delegat la gestió 
tributaria, notificarà anualment mitjançant exposició pública el padró corresponent a aquest tribut. 
 
6.- S'estableix així mateix el procediment d'ingrés provisional a compte, o dipòsit, dels ingressos que 
podria realitzar com a conseqüència de la seva condició, l’empresa contractista dels serveis de cementiri 
mitjançant el document d'ingrés degudament aprovat per l'òrgan competent d'aquest Ajuntament. 
 
7.- En els casos de "canvi de situació contractual", és a dir, quan el titular d'una concessió temporal 
renunciï a la mateixa per passar a ésser titular d'una concessió indefinida, la taxa per conservació de 
cementiri corresponent a l'any del canvi serà el que es troba inclòs en la taxa meritada l'1 de gener pel 
concepte de concessió temporal. Per la qual cosa els efectes tributaris es produiran a l'any següent. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en 
cada cas, hom s'ajustarà al que disposa la Llei General Tributària. 
 
 

5.- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  

 
Modificar l’article 2n apartat 2, segons el literal següent: 
 
2.- Amb caràcter general, se subjecten a la taxa totes les llicències municipals previstes en la legislació i 
en el planejament de naturalesa urbanística, amb la inclusió de les que fan referència a actuacions que 
es desenvolupin a la via pública. 
 
Resten subjectes també a la taxa les activitats municipals de comprovació ulteriors a la comunicació, en 
el cas de les obres, edificis i instal·lacions a les quals sigui d’aplicació aquest règim d’assabentat o 
comunicació, d’acord amb la normativa aplicable i amb l’Ordenança municipal sobre mesures d’agilitació 
i simplificació dels tràmits per a realitzar determinades obres i instal·lacions, de 17 de novembre de 2009 
(BOPB núm. 285, de 28/11/2009). 
 
No es liquidarà ni meritarà la taxa en el supòsit d’obres o actuacions impulsades o contractades per 
l’Ajuntament de Vilafranca, i relacionades amb espais públics o equipaments o edificis municipals, 
encara que qui demana la llicència o formula la comunicació o assabentat sigui una empresa privada. 
 
Modificar l’article 6è, apartat 1, segons el literal següent: 
 
La quota tributaria, en els diferents supòsits de llicències i serveis urbanístics es determinarà aplicant les 
provisions dels annexos I, II i III d’aquesta Ordenança. En tots els casos la quota mínima aplicable serà de 102 
euros. 
 
Modificar l’article 6è, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3. En el cas de comunicacions o assabentats d’obres menors, s’aplicarà una quota única d’import 102 euros. 
Tanmateix, si es tracta de comunicacions o assabentats d’obres que no suposin canvis de les obertures, parets, 
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pilars o forjats, ni en l’estructura ni la distribució interior, sense que es re¡quereixi direcció tècnica ni es 
modifiquen els usos existents, la quota serà de 0 euros (exempció), si el cost real i efectiu de les actuacions 
comunicades no supera els 2.000 euros. 
 
Modificar l’article 6è, apartat 4, segons el literal següent: 
 
En el cas d’obres, construccions o instal·lacions subjectes a llicència urbanística d’obres menors, la quota 
única de la taxa serà de 276 euros. 
 
Modificar l’article 7è apartat 7, segons el literal següent: 
 
7. En els supòsits de quotes úniques o mínimes previstes en l’article 6, apartats 1, 3 i 4, per a obres i 
instal·lacions menors subjectes a assabentat o obra menor, per raons d’eficàcia no s’apliquen els beneficis 
tributaris previstos en cap dels apartats previstos en aquest article 7. 
 
Modificar l’annex I, apartat B, segons el literal següent: 
 

Repàs de coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i neteja de canaleres 

per m
2
 .................................................................................................................................  33,83 € 

 

Substitució total de la coberta, m
2
 .....................................................................................  161,86 € 

 

Substitució de canaleres i baixants de cobertes i terrasses, per ml ...................................  34,78 € 

 

Pintat de façanes sobre arrebossat previ, per m
2
 ..............................................................  16,54 € 

 

Rehabilitació de façanes de fins a 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de 

muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars, per m
2 

 .......................................................  30,66 € 

 

Rehabilitació de façanes de més de 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de 

muntatge i desmuntatge de mitjans auxiliars, per m
2 

 .......................................................  40,88 € 

 

Col·locació d’envans pluvials, per m
2
 .................................................................................  56,85 € 

 

Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació 

de nova distribució amb acabats inclosos, per m
2
 : ........................................................... ..      463,58 € 

 

Substitució o addició de paviment interior: 

En habitatge, per m
2
 .........................................................................................................   35,77 € 

En locals o edificis industrials, per m
2
 ...............................................................................   13,29 € 

 

Buidat i/o neteja, per m
2
 ....................................................................................................  30,07 € 

 

Construcció o substitució d’envans en habitatge o local, per m
2
 .......................................  92,17 € 

 

Enguixats de parets i sostres, per m
2
 ..................................................................................  30,60 € 
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Col·locació de cel-ras,, per m
2
 ............................................................................................  43,64 € 

 

Pintat interior de locals o habitatges, per m
2
 .....................................................................  9,75 € 

 

Substitució de fusteria interior, per unitat .........................................................................  284,56 € 

 

Substitució de fusteria exterior, per unitat ........................................................................  212,93 € 

 

Substitució o formació de bany complet acabat, amb peces de sanitari i enrajolat inclòs, 

per m
2
 .................................................................................................................................  608,86 € 

 

Substitució o formació de cuina completa, inclou mobles i enrajolat, per m
2
 ...................  608,86 € 

 

Substitució de xarxa d’electricitat en local o habitatge, per  m
2
 o  fracció  de  superfície 

útil.......................................................................................................................................  27,36 € 

 

Substitució  de  xarxa  d’aigua en local o habitatge, per  m
2
 o fracció de superfície útil ...  33,49 € 

 

Climatització de local o habitatge, per m2 o fracció de superfície útil: 

En habitatges ......................................................................................................................  37,53 € 

En locals ..............................................................................................................................  69,54 € 

 

Estintolaments  per  ampliació  o  nova  construcció  d’obertures a façanes o parets de 

càrrega, per m
2
 ...................................................................................................................  552,76 € 

 

Adaptació  de  local  en  estructura  a  local comercial, incloent distribucions, acabats i 

instal·lacions, per m
2
 ..........................................................................................................  498,26 € 

 

Adaptació  de  local  en  estructura  a bar restaurant o similar, incloent distribucions, 

acabats i instal·lacions, per m
2
 ...........................................................................................  533,82 € 

 

Adaptació  de  local  en  estructura  a oficines i banca, incloent distribucions, acabats i 

instal·lacions, per m
2
 ..........................................................................................................  531,34 € 

 

Rehabilitació  de local comercial existent, consistent en reformes per adaptació o 

modernització, per m
2
 ........................................................................................................  249,12 € 

 

Rehabilitació de bar, restaurant o similar existent, consistent en reformes d’adaptació 

o modernització, per m
2
 .....................................................................................................  367,92 € 

 

Rehabilitació d’oficines existents, consistent en reformes per adaptació o modernització 
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per m
2
 .................................................................................................................................  265,67 € 

 

Pavimentació d’exteriors: 

Amb asfalt, per m
2
 ..............................................................................................................  12,04 € 

Amb paviment, per m
2
 .......................................................................................................  41,10 € 

Amb paviment tou o verd, per m
2
 ......................................................................................  70,26 € 

 

Construcció, reparació i supressió de guals en les voreres per ml .....................................     36,50 € 

 

Col·locació de rètols, banderoles, cartelleres i anuncis publicitaris: 

Rètols per m2 .....................................................................................................................  91,59 € 

Banderoles per m2 .............................................................................................................  79,38 € 

Cartelleres per m2 ..............................................................................................................  7,93 € 

 

Col·locació de pals, per unitat ............................................................................................  15,09 € 

 

Col·locació de veles, tendals i marquesines en  plantes  baixes 

amb façana a la via pública, per m2 ...................................................................................  30,94 € 

 

Col·locació de tanques d’obres, solars i terrenys, per ml ...................................................  20,59 € 

 

Tala d’arbres, per unitat .....................................................................................................  9,30 € 

 

Implantació, ampliació o modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques de serveis 

públics en rasa (aigua, clavegueram, telecomunicacions, electricitat, gas), per ml ...........         262,14 € 

 

Implantació, ampliació o modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques de serveis  

públics en pous , arquetes o afectacions no lineals (aigua, clavegueram, telecomunicacions,  

electricitat, gas), per m2 .....................................................................................................  188,56 € 

 

Construcció de piscines exteriors privades, per m
2
  ...........................................................  525,31 € 

 

Construcció de dipòsits, per m
3
  .........................................................................................  51,10 € 

 

Modificar l’annex II, segons el literal següent: 

 

Càlcul de la taxa en els casos de l’article 5è., apartats a1), a2), a3), a4), a5, a6), a7), a8), a9), c), d) i e) 
 
a) Tramitació de llicències d’obra nova, reforma, ampliació, enderroc d’edificis i instal·lacions i 
legalitzacions d’edificis i instal·lacions existents: 
 
Base imposable         Tipus 
 
Major valor entre pressupost declarat pel sol·licitant i el que resulti de l’aplicació 
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de l’establert en l’annex I .       1,52% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre la diferència del 
cost real i efectiu de l’obra. 
 
b) Tramitació de llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin a l’interior d’edificis i 
instal·lacions: 
 
Base imposable         Tipus 
 
Major valor entre pressupost declarat pel sol·licitant i el que resulti de l’aplicació 
de l’establert en l’annex I.       1,39% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre la diferència del 
cost real i efectiu de l’obra. 
 
c) Tramitació de llicències d’obra realitzades en terrenys i solars sense que aquestes afectin la via 
pública: 
 
Base imposable         Tipus 
 
Major valor entre pressupost declarat pel sol·licitant i el que resulti de l’aplicació 
de l’establert en l’annex I .       1,29% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre la diferència del 
cost real i efectiu de l’obra. 
 
d) Tramitació de llicències d’obra i instal·lacions realitzades a la via pública per particulars o per 
empreses subministradores de serveis: 
 
Base imposable         Tipus 
 
Cost real i efectiu de l’obra       1,29% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre la diferència del 
cost real i efectiu de l’obra. 
 
e) Pròrrogues de llicències : 10,22% de la taxa inicial liquidada 
 
2.- Tramitació de llicències d’obra i instal·lacions no recollides en els apartats anteriors: 
 
Base imposable         Tipus 
 
Cost real i efectiu de l’obra       1,29% 
 
En el supòsit de modificacions de la llicència d’obres, s’aplicarà el mateix tipus sobre la diferència del 
cost real i efectiu de l’obra. 
 
3.- Aquest annex s’aplica tant en supòsits de llicència com d’ assabentat o de comunicació. 

 

Modificar l’annex III, segons el literal següent: 
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Càlcul de la taxa per serveis urbanístics 
 
1.- Per informes o certificats sobre obres o instal·lacions emesos a instància del particular, incloent-hi les 
consultes prèvies a la sol·licitud de la llicència: 
. per informe o certificat ..........................................................................   197,24 € 
 
2.- Per informes o certificats, emesos a instància de particulars sobre avantprojectes o avanç de 
planejaments urbanístics i/o instruments de gestió, previs a la tramitació dels planejaments i/o 
instruments de gestió: 
. per informe o certificat ......................................................................   197,24 € 
 
3.- Per altres informes urbanístics i tècnics d’edificis terrenys i instal·lacions, inclosos els informes 
negatius d’infracció urbanística i els necessaris per a la realització de tràmits en altres administracions 
públiques, emesos a instància de particulars: 
. per informe o certificat ............................................................................      78,88 € 
 
4.- Per la tramitació de la certificació de compatibilitat urbanística exigida per la legislació sobre 
prevenció i control ambiental de les activitats, incloses les consultes prèvies: 
. per cada certificació o informe .................................................................    212,58 € 
 
5.- Per la tramitació i resolució d’un expedient de gestió urbanística referent a una declaració de ruïna a 
instància de particulars ..............................................................................           2.627,63 € 
 
6.- Assenyalament d’alineacions i rasants: 
. en una direcció ...........................................................................................        63,62 € 
. per cada direcció addicional .........................................................................      20,35 € 
 
7.- Comunicació o llicència per primera ocupació i ús d’edificis i instal·lacions, per m

2
 ......      0,2038 € 

 
8.- Llicències de parcel·lació: 
. per cada finca afectada ...................................................................................       143,80 € 
. per certificat d’innecessarietat o altres informes certificats ...........................      78,88 € 
 
9.- Llicències per a divisió horitzontal d’una finca: 
. per expedient ..................................................................................................      143,49 € 
 
10.- Llicències de canvi d’ús: 
. per m

2
 afectat ..................................................................................................          1,01 € 

 
11.- Llicències per a la col·locació de grues/torres, ascensors, sínies i altres aparells 

elevadors per a la construcció, per unitat .........................................................         184,50 € 

 

12. Expedient de canvi de nom de titular de llicència urbanística .......................      138,17 € 

 

13. Tramitació d’ordres d’execució per raons de seguretat, salubritat o ornat ...      318,86 € 

 

14. Per tramitació d’expedients d’execució subsidiària d’una ordre d’execució ..     850,30 € 

 

15. Per cada expedient de comprovació, control i inspecció d’un habitatge, tramitat ofici o a instància de 

particulars, per tal de determinar si es tracta d’un habitatge desocupat permanentment d’acord amb 
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l’article 3 d) de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge. Es liquidarà la taxa únicament als propietaris que 

tinguin la condició de persones jurídiques, i només en el cas que es dicti resolució en via administrativa 

que declari l’habitatge desocupat de forma permanent i injustificada. Per cada 

habitatge.................................................................................................................     425,15 € 

 
 

6.- Taxa pel servei de gestió de residus municipals.  

 
Modificar l’article 5è, apartat 2, segons el literal següent: 
 
2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
a) Per cada habitatge .......................  143,08 € 
 
b) Per cada local o establiment, on es realitzi l’activitat de perruqueria o l’activitat de comerç al detall en 
general, llevat del comerç d’automòbils. En qualsevol cas, aquest grup no inclou els locals d’activitat 
classificats expressament en els altres apartats d’aquest mateix punt: 
 
1.- fins 100 m² ...................................  294,45 € 
2.- de 101 a 250 m² ..........................  520,97 € 
3.- de 251 a 400 m² ..........................  693,24 € 
4.- de 401 a 700 m² ..........................  866,17 € 
5.- de 701 a 1.000 m² .......................  1.082,69 € 
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................  1.379,87 € 
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................  1.724,74 € 
8.- més de 2.501 m² .........................  2.156,05 € 
 
c) Per cada local o establiment dedicat com activitat principal al comerç al detall de productes d’alimentació 
o els seus derivats; o de plantes; o de pinsos; i/o en general qualsevol altre establiment en el qual es puguin 
produir com a resultat de la seva activitat principal residus orgànics, i no es trobin classificats expressament 
en altres apartats d’aquest punt: 
 
1.- fins 100 m² ...................................  470,32 € 
2.- de 101 a 250 m² ..........................   840,43 € 
3.- de 251 a 400 m² ..........................  1.117,75 € 
4.- de 401 a 700 m² ..........................  1.486,62 € 
5.- de 701 a 1.000 m² .......................  2.106,68 € 
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................  3.180,22 € 
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................  4.538,68 € 
8.- més de 2.501 m² .........................  6.513,39 € 
 
d) Per cada local o establiment on es realitzin únicament i exclusivament com activitat principal els serveis 
propis de l’hostaleria i semblants –bars, cafeteries, bars musicals, discoteques, hotels, pensions que 
disposin de servei de bar o d’alimentació...- no classificats expressament en altres apartats d’aquest punt, 
així com els centres sanitaris amb hospitalització:  
 
1.- fins 50 m² .....................................  899,19 € 
2.- de 51 a 100 m² ............................  1.079,56 € 
3.- de 101 a 250 m² ..........................  1.266,80 € 
4.- de 251 a 500 m² ..........................  1.418,90 € 
5.- de 501 a 1.250 m² .......................  2.128,06 € 
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6.- de 1.251a 2.500 m² .....................  3.192,28 € 
7.- més de 2.501 m² .........................  4.788,44 € 
 
En els casos d’establiments on es realitzi l’activitat de residència o llar de gent gran, les quotes aplicables 
són iguals al barem corresponent a aquest apartat “d)” reduint el seu valor fins arribar al 33% dels indicats. 
 
Els bars que acreditin no disposar de cuina tindran una bonificació del 33% de la quota. L’acreditació 
s’haurà de realitzar abans del primer de febrer de l’any que es tributi, mitjançant l’aportació del plànol de 
l’establiment o altre document que ho acrediti fefaentment. 
 
e) Per locals on es realitzin com activitat principal alguna de les següents: treballs propis de comerç 
d’automòbils, gestió administrativa; pensió per hostalatge que no disposin de servei de bar o d’alimentació; 
local o establiment dedicat a serveis en general que no manipulin productes o el seu embalatge; centre 
d’ensenyament; llars d’infants; gimnàs; local d’exposició; cinemes i/o teatres sense consumició, locals 
industrials i en general pels casos no contemplats en els apartats anteriors, essent també excloses les 
activitats regulades als apartats “h)” i “i)”: 
 
1.- fins 100 m² ...................................  262,63 € 
2.- de 101 a 250 m² ..........................  410,44 € 
3.- de 251 a 400 m² ..........................  542,44 € 
4.- de 401 a 700 m² ..........................  641,22 € 
5.- de 701 a 1.000 m² .......................  801,59 € 
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................  1.001,85 € 
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................  1.252,26 € 
8.- més de 2.501 m² .........................  1.565,33 € 
 
f) L’establiment  on es desenvolupi activitat econòmica durant període inferior als 30 dies a l’any, satisfarà 
només el 25% de la tarifa. En qualsevol cas, haurà d’advertir el seu titular prèviament a l’inici de 
l’aprofitament del servei aquesta circumstància als efectes que es pugui comprovar l’esmentat període. Si el 
fet es produís per causa no prevista i de “força major”, serà possible aplicar aquest criteri de gestió; no 
obstant s’haurà d’acreditar de forma indubtable l’abast del període de l’aprofitament del servei. 
 
g) Per cada quiosc instal·lat a la via pública, de forma permanent:  147,17 € 
 
h) Per cada oficina d’entitats bancàries o de crèdit: 
 
1.- fins 100 m² ...................................  726,08 € 
2.- de 101 a 250 m² ..........................  907,67 € 
3.- de 251 a 400 m² ..........................  1.134,56 € 
4.- de 401 a 700 m² ..........................  1.418,25 € 
5.- de 701 a 1.000 m² .......................  1.772,81 € 
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................  2.216,00 € 
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................  2.770,02 € 
8.- més de 2.501 m² .........................  3.462,61 € 
 
i) Els despatxos professionals que reuneixin les condicions de no tenir una superfície superior als 125 m² i no 
més de dues persones empleades es classificaran en el mateix grup de tributació corresponent als 
habitatges.  
 
També es trobaran inclosos en aquest grup de tributació assimilat als habitatges els immobles on es 
comparteixi l’ús com habitatge habitual (acreditat amb empadronament vigent) amb l’exercici d’una 
activitat econòmica subjecta a declaració responsable o comunicació prèvia segons la normativa legal al 
respecte, sempre que l’exercici de l’activitat no hagi implicat cap canvi en les instal·lacions de l’habitatge. 
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j) Per cada local no afectat o dedicat a activitats comercials o industrials: 
 
1. fins 150 m² ....................................  47,22 € 
2. de 151 a 300 m²............................  94,43 € 
3. més de 301 m² ..............................  143,08 € 
 
Modificar l’article 6è.1, apartat 2, segons el literal següent: 
 
2.- Podran sol·licitar la bonificació de la taxa les unitats familiars que, a més de complir el punt anterior, 
tinguin nivells d’ingressos per sota dels límits que es determinen a continuació. Tots els sol·licitants hauran 
d’acomplir els requisits indispensables que a continuació s’indiquen: 
 
a). Que el sol·licitant sigui subjecte passiu de la taxa, o acrediti que suporta el pagament de la mateixa. 
Poden, per tant, demanar la bonificació els arrendataris als quals el propietari repercuteixi l’import de la 
taxa, si compleixen els requisits establerts, amb la precisió que en aquest cas es descompta del màxim 
d’ingressos l’import que paguin en concepte de lloguer de l’habitatge. 
 
b). Que el màxim dels ingressos mensuals  íntegres de la unitat familiar (definida segons la normativa de 
l’IRPF) siguin els següents, llevat que part dels mateixos provinguin de pensions compensatòries per 
minusvalidesa qualificades de gran invalidesa, els quals no es comptabilitzen per a determinar els 
esmentats ingressos de la unitat familiar: 
 

-  En el supòsit que en l’habitatge habiti una persona, no pot superar l’import de 743,34 €. 
- En el supòsit que habitin dues persones, no pot superar l’import de 1.310,16 €. 
-  Per cada persona de més, s’incrementarà el límit en 373,57 €. 

 

c) si hi ha persones fins a 30 anys complerts amb minusvalidesa reconeguda oficialment igual o superior al 
33% i/o persones a partir de 31 anys amb minusvalideses iguals o superiors al 65%, la renda per càpita 
imputable a aquestes persones  es calcularà afegint un 50% més al valor abans esmentat del mòdul de 
renda per càpita, sense perjudici d’allò anteriorment regulat per als casos de gran invalidesa. 
 

d) En tots els casos d’aquest article, si la persona sol·licitant és titular d’un habitatge –a més del seu 
habitatge habitual- en el qual visquin els seus ascendents o descendents directes, no s’imputaran ingressos 
procedents d’aquest habitatge cedit si no consta  que es percebi una renda arrendatícia, als quals efectes es 
podrà demanar una declaració responsable. En qualsevol cas aquesta finca – on no viu el titular- no podrà 
ser objecte de la bonificació motiu de l’expedient de beneficis fiscals a nom del seu titular. 
 
e) La bonificació d’aquest article exigeix que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa l’ocupi la 
persona obligada al pagament, de forma habitual, per un període mínim anual de sis mesos. 
 
f) La bonificació d’aquest article també exigeix que el patrimoni immobiliari global de les persones que 
conviuen a l’habitatge pel qual es sol·licita la bonificació de la taxa no tingui assignada una base liquidable, 
respecte de l’Impost sobre Béns Immobles de l’exercici anterior superior a 84.200 €. 
 
No es tindrà en compte en el còmput d’aquest valor patrimonial el valor corresponent a l’habitatge que es 
tingui cedit a descendents o ascendents directes, de forma totalment gratuïta.  

 
g) La sol·licitud de bonificació contindrà una declaració responsable segons model que es facilitarà, 
sobre la concurrència dels requisits per accedir al benefici fiscal. Necessàriament caldrà signar el 
consentiment per tal que l’Ajuntament pugui accedir a les dades fiscals, laborals, de seguretat social, 
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patrimonials i socials de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar, i comprovar així la 
veracitat de la declaració responsable i la situació econòmica concurrent. 
 
Qualsevol falsedat o inexactitud en les declaracions, o omissió de dades necessàries per a la concessió, 
pot comportar la denegació de l'esmentada bonificació i la impossibilitat d’accedir-hi en els tres anys 
següents, sens perjudici de la possible denúncia penal per falsedat. 
 

(Compostatge casolà) 
 
h) Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota els habitatges que facin compostatge casolà, de restes 
de jardí o vermicompostatge, un cop els serveis tècnics municipals (o els de la Mancomunitat Penedès 
Garraf, si és el cas), facin la comprovació un cop es presenti el darrer rebut abonat, i emetin  
 
 
informe favorable en el sentit que el sistema emprat compleix els requisits de l’autocompostatge. La 
realització del compostatge podrà ser objecte de prova, i l’Ajuntament es reserva la facultat d’inspecció 
corresponent. 
 

(Sistemes  de gestió ambiental) 
 
i) Gaudiran d’una bonificació del 10% de la taxa de gestió de residus municipals  les activitats o serveis 
que acreditin la possessió de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001), Sistemes Europeus d’Ecogestió i 
Ecoauditoria (EMAS), el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA), l’Ecoetiqueta Europea i que 
demostrin haver realitzat Diagnòstic ambiental Orientat a la Minimització (DAOM). 
 
 
Modificar l’article 6è.2, apartat 1, segons el literal següent: 
 
1. Bonificacions 
 
a)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica d’una fracció selectiva del 
residu. 
Bonificació d’un  20% 
 
b)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 2 fraccions selectives del 
residu. 
Bonificació d’un  30% 
 
c)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 3 fraccions selectives del 
residu. 
Bonificació d’un  50% 
 
d)  Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de 4 fraccions selectives del 
residu. 
Bonificació d’un 70% 
 
 (Sistemes de gestió ambiental) 
 
e) Gaudiran d’una bonificació del 10% de la taxa de gestió de residus municipals les activitats o serveis 
que acreditin la possessió de sistemes de gestió ambiental (ISO 14001), Sistemes Europeus d’Ecogestió i   
Ecoauditoria (EMAS), el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA), l’Ecoetiqueta Europea i que 
demostrin haver realitzat Diagnòstic ambiental Orientat a la Minimització (DAOM). 
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(Sistemes de dipòsit i retorn d’envasos) 
 
f) Gaudiran d’una bonificació del 10% de la taxa de gestió de residus municipals els bars i restaurants, i 
comerços en general, que acreditin la incorporació del sistema d’envasos retornables en una part 
substancial dels productes que subministrin (refescos, vins, cerveses, llet, etc.). A banda de l’acreditació, 
l’Ajuntament pot comprovar l’aplicació efectiva del sistema d’envasos retornables”.  
 
A l’efecte de les bonificacions a), b), c) i d), s’entenen per fraccions selectives el paper i cartró, el vidre, 
els envasos i la fracció orgànica. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat són les màximes possibles, en entendre que les activitats 
econòmiques també fan ús en tot cas del servei municipal. 
 
 
 

7.- Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats o 
estacionats defectuosa o abusivament a la via pública.  

 
Modificar l’article 5è, segons el literal següent: 
 

1.- La tarifa única a aplicar en els casos de retirada del vehicle de la via pública serà de 109,00 €, en la 
qual s'inclou el transport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.       
 
2.- La tarifa de servei de grua, per enganxament d’un vehicle, sense retirada definitiva del mateix serà de 
62,00 €.  
 
3.- La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 17,00 € per dia o fracció d’excés. 
  
4.- Immobilització de vehicle per procediment mecànic: 62,00 €   
 
5.- En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació d’abandonament i el seu titular 
estigui disposat a cedir-lo a l’Ajuntament per tal d’iniciar els tràmits de baixa i destrucció del mateix, aquest 
restarà exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle. 
 
 
 

8.- Taxa per expedició de documents administratius.  

 
Modificar l’article 7è, epígraf 3, segons el literal següent: 
 
Epígraf 3. 
 
1.- Expedició d'una llicència d'auto-taxi .................................................................  240,11 € 
 
2.- Expedició d'una llicència d'armes (d'aire comprimit) inclosa dintre de l’àmbit 
competencial d'aquest Ajuntament .......................................................................  48,07 € 
 
3.- Elaboració d’informes tècnics, quaderns de camp o altres documents similars fets per la Policia Local, 
lliurada a persones o entitats interessades o als seus representants: 
3.1.- Per cada atestat, informe tècnic o document similar ....................................  103,02 € 
3.2.- Per cada fotografia ..........................................................................................  11,45 € 
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4.- Expedició de document acreditatiu de la llicència municipal per la tinença de 
gossos potencialment perillosos (Gaudiran d’exempció d’aquesta tarifa les  
persones contribuents que hagin adoptat l’animal al Centre d’Acollida d’Animals  
Domèstics (CAAD) de la Mancomunitat Penedès-Garraf) ........................................  40,06 € 
 
4.1.- Renovació anual del document per la tinença de gossos perillosos .............  8,41 € 
 
5.- Renovació per pèrdua del document del punt anterior ...................................  120,18 € 
 
6.- Per reproducció per pèrdua de llicències d’activitats, taxis, armes, etc. ..........  40,88 € 
 
7.- Les mateixes que el punt anterior si la recerca requereix el desplaçament a l’ 
Arxiu Històric Comarcal ........................................................................................... .. 61,32 € 
 
8.- Gestió i elaboració del document proposta d’informe 
d’arrelament social o informe d’integració social  .............................................................  35,77 € 
 
Si el/a sol·licitant extravia o malmet l’informe d’arrelament social que encara estigui vigent, caldrà demanar 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana una còpia de l’original emès per l’Ajuntament. Es lliurarà una còpia signada 
per l’alcalde i amb la data de registre de sortida de l’informe perdut/malmès en un termini màxim de 
quinze dies. 
 
9.- Placa identificativa imantada per a taxi, obligatòria segons ordenança reguladora del servei de taxi 
municipal. Per cada placa (mínim dues plaques) ...................................................................   40,88 € 
 
Modificar l’epígraf 4 de l’article 7è, segons el literal següent: 
 

Epígraf 4. Biblioteca Torras i Bages 
 
1.- Targeta fotocopiadora: 
De 10 còpies  ........................................................................................................................     0,65 € 
De 25 còpies  .......................................................................................................................      1,60 € 
 

Modificar l’article 7è, epígraf 6, segons el literal següent: 
 
Epígraf 6.  
 
Placa de gual permanent  ..............................................................................................      17,74 + 3,73IVA    21,47 € 
Placa de llicència d’obres ................................................................................................     25,34 + 5,32 IVA    30,66 € 
 
 

9.- Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals.  

 

Modificar l’article 5è, apartat I, segons el literal següent: 
 
Les quotes que s'han de satisfer són les que s'indiquen a continuació: 

 
MERCAT DE SANT SALVADOR 
 
1.- Llocs de venda que tinguin accés des  de l'interior del  mercat, amb  independència 
del fet que en puguin tenir  també  des  de  l’exterior, per m

2
 i per cada mes .................  3,46 € 
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2.- Llocs de venda interiors als que se’ls presti els serveis complementaris, per m
2
 i per 

mes ......................................................................................................................................  10,31 € 
 
3.- Utilització de cambres frigorífiques per m

2
, per cada mes ...........................................  16,58 € 

 
MERCAT DE LA CARN 
 
1.- Utilització de llocs de venda per m

2
/mes ......................................................................  19,59 € 

2.- Utilització de llocs de venda per parades amb més de 25 m
2
.......................................  14,70 € 

3.- Utilització de restaurant, per mòdul de 228 m
2
/mes ....................................................  715,40 € 

4.- Utilització de cambres frigorífiques  ..............................................................................  16,58 € 
5.- Utilització d’espais de magatzem per m

2
/mes ..............................................................  8,18 € 

 
Modificar l’article 7è, segons el literal següent: 
 
1.- Estaran exempts del cànon d’entrada els titulars de les parades buides que siguin susceptibles de ser 
llogades per persones en situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) que decideixin obrir una 
nova activitat comercial. 
 
2.- Tindran una bonificació del 30% de les quotes mensuals durant el primer any d’activitat de les parades 
esmentades en el punt 1 i que acreditin la situació d’atur (amb almenys sis mesos en aquesta situació) en el 
moment de l’inici de l’activitat. 
 
3.- Les parades que, dins la seva oferta variada i habitual ofereixen productes alimentaris de proximitat (aquells 
conreats i/o produïts a les comarques de l‘Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia, l’Alt Camp i el Baix 
Llobregat) gaudiran d’un 20% de bonificació de les quotesmensuals, sempre que es compleixin els següents 
requisits: 
 
1) Acreditar la venda de producte de proximitat d’acord al Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l’acreditació 
de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, i complir els requisits establerts a la normativa 
reguladora de la producció i elaboració de productes agroalimentaris aplicable en cada cas. 
 
2) El 75% del producte en venda a la parada haurà de ser de proximitat (venda directa o circuit curt) amb 
l’acreditació corresponent. En el cas del circuit curt, caldrà acreditar l’adhesió al sistema de venda de 
proximitat del productor a qui s’ha realitzat la compra, acompanyat de les factures de compra trimestrals. 
 
3) Caldrà que la parada col·loqui el rètol acreditatiu de venda de proximitat en un lloc visible de la parada. En 
cas que l’Ajuntament cedeixi material d’identificació del producte de proximitat, caldrà tenir-lo també a la 
parada. 
 
En cas d’incompliment dels requisits, inexactitud, omissió o falsedat de les dades o documentació, no s’aplicarà 
la bonificació. 
 
 

10.- Taxa per reposició de paviment asfàltic, d’obertura de sondatges o rases a la via pública, així com de les 
vorades i voreres que s’haguessin modificat per a guals, i danys a l’arbrat i espais verds.  

 
Modificar l’article 1r, apartat 4, segons el literal següent:  
 
4.- També serà objecte d'aquesta taxa la reposició d'arbrat o qualsevol element considerat dins el patrimoni 
verd de Vilafranca del Penedès pels danys infligits per l'obertura de rases a la via pública o qualsevol altra acció 
contra el patrimoni degudament informada. 
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Modificar l’article 2n, segons el literal següent:  
 
Estan obligats al pagament, les persones naturals o jurídiques titulars de la corresponent llicència d'obertura de 
rases, guals, obres o els danys infligits per accidents, i en cas d'aprofitament realitzat sense la preceptiva 
autorització, estaran solidàriament obligats al pagament, les persones beneficiades per l'aprofitament i les que 
materialment realitzin l'obertura de la rasa a la via pública o els guals, obres o danys infligits per accident o 
qualsevol altra acció contra el patrimoni degudament informada. 
 
Modificar l’article 3r, apartat 3, segons el literal següent: 
 
La quota de la taxa per reposició de paviment asfàltic de rasa oberta es regularà de la forma següent: 
 
a) Per cada reposició de paviment asfàltic de rasa oberta a la via pública, per m

2
.. ...   47,11 € 

 
b) Quan la reposició del paviment asfàltic  d'una  rasa  es  realitzi  sobre  paviments 
nous (fins a 2 anys d'antiguitat) la quota anterior s'incrementarà per m

2
 .................. .....  11,77 € 

 
Modificar l’article 3r, apartat 5, segons el literal següent: 

 
La quota de la taxa per reposició de voreres i/o vorades es regularà de la forma següent: 
 
a) Per cada reposició de vorera rebaixada, per m

2
 ......................................................   58,08 € 

b) Per cada reposició de vorada rebaixada, vorada .....................................................   31,77 € 
 
 
Modificar l’article 3r, apartat 6, segons el literal següent:  
 
6.- Per a la determinació de l'import de la taxa en el cas de reposició d'arbrat, es prendrà com a base per a 
l'exacció dels metres quadrats (m2) de verd afectat o la unitat arbòria malmesa que sigui necessari reposar 
com a conseqüència de l'obertura de rasa en terrenys d'ús públic o dels espais verds, els guals, les obres o els 
danys infligits per accidents. 
 
La quota de la taxa per reposició de m2  de verd malmès es regularà de la forma següent:  
Segons informe tècnic valorat del Servei Municipal de Parcs i Jardins. Conseqüentment, l’import final dependrà 
en cada cas de la valoració de la despesa necessària per reparar l’espai  fins aconseguir retornar-lo a un nivell 
de qualitat similar al de la situació inicial.  La valoració, sempre que sigui possible atendrà als preus bàsics ITEC, i 
anirà en funció de les espècies a plantar, mida, característiques tècniques dels subministraments, plantacions, 
característiques i dimensions dels escocells, jardineres, parterres, així com possibles instal·lacions de reg 
afectades. 
 
La quota de la taxa per reposició d'arbrat i arbustiva es regularà de la forma següent: 
A les reposicions d’unitat arbòria i arbustiva s’hi aplicarà, sempre que sigui possible, la valoració segons fórmula 
de la Norma de Granada (Editada al juny de 2006 i corregida l’any 2007- ISBN 84-611-4225-X per la Asociación 
Española de Parques y Jardines Públicos, i l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya). 
 
Tanmateix, a banda del import de les reposicions, es podran aplicar les despeses corresponents al període de 
manteniment durant un any de les plantacions, des de la data de reposició. 
 
Modificar l’article 3r, apartat 7, segons el literal següent:  
 
7.- Els informes de valoració d’afectacions a l’arbrat o qualsevol element considerat dins el patrimoni verd de 
Vilafranca del Penedès es redactaran i regularan, amb caràcter general i sempre que sigui possible, mitjançant 
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la valoració segons fórmula de la Norma de Granada (Editada al juny de 2006 i corregida l’any 2007- ISBN 84-
611-4225-X per la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, i l’Associació de Professionals dels Espais 
Verds de Catalunya). 
 
Afegir l’apartat 8 a l’article 3r, segons el literal següent: 
 
8.- Quan es donen les circumstàncies establertes en l’article 1r, punt 3b), la quota de la taxa serà el resultat 
d’aplicar l’import resultant dels punts anteriors, incrementat en un 30%. 
 
 

11.- Taxa per prestació de serveis vinculats a la concessió d’ús d’estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa 
del Xató 

 
Modificar l’ordenança número 11, d’acord amb el literal següent:   
 
“ 11.- Taxa per prestació de serveis vinculats a la concessió d’ús d’estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i 
Festa del Xató. “ 
 
Article 1r. - Disposició general 
 
En ús de les facultats concebudes pels articles 133.2 i 144 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest 
Ajuntament estableix una taxa pels serveis vinculats als estands instal·lats en el recinte/exposició de les Fires de 
Maig, Fira del Gall i Festa del Xató que es regirà per aquesta ordenança i les seves normes s’atenen al que 
preveu l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 
 
Article 2n. - Subjectes passius 
  
Són subjectes passius d’aquesta taxa, les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es refereix 
l'article 35 i següents de la Secció 1, Capítol II, Títol I de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
que sol·liciten la prestació del servei o de les beneficiades pel mateix. 
 
Article 3r. - Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta ordenança, la utilització dels serveis prestats i 
instal·lats en el recinte/exposició de les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató, o els usos en general que es 
detallen en les quotes objecte de l'exacció. 
 
Article 4t. - Meritament 
 
Es merita el tribut per l’ús dels serveis i instal·lacions, presumint-se l'esmentada utilització pel fet de disposar-se 
d’autorització administrativa. En el cas concret de les Fires de Maig, l’empresa expositora i subjecte passiu 
podrà renunciar a la seva participació a les Fires notificant-ho amb una antelació mínima de 20 dies respecte a 
l’inici del certamen firal. En aquest cas haurà de satisfer el 50% de la taxa; en el cas d’haver-la ingressat en la 
seva totalitat li serà retornat el 50%. 
 
En el cas de no comunicar la renúncia o fer-ho després del termini esmentat, el subjecte passiu tindrà 
l’obligació d’ingressar la totalitat de la taxa prevista en aquesta ordenança. 
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Article 5è. - Quotes 
 
Les quotes a aplicar seran les següents: 
 
Fires i Festes de Maig 
 
. Estand modular estàndard cantonada .......................................... 68,86 €/m2 
. Estand modular estàndard ............................................................. 54,67 €/m2 
. Estand per a les associacions, entitats o organismes sense afany de lucre en 
general .............................................................................................. 35,5€/m2 

. Estand per a les associacions, entitats o organismes sense afany de lucre amb 
seu o local estable a Vilafranca del Penedès .................................. 34,00 €/m2 
. Espai comercial interior pavelló (només cantonada) .................. 36 €/m2 
. Espai comercial semicobert < 50 m2 ............................................ 20,28 €/m2 
. Espai comercial semicobert >50 m2 ............................................ 12,10 €/m2 
. Espai comercial/industrial exterior asfaltat ................................. 11,5 €/m2 
. Espai comercial/industrial exterior sense asfaltat ...................... 10,34 €/m2 
. Espai interior pavelló automoció ................................................. 12,5 €/m2 
. Espai agrícola semicobert > 50 m2 .............................................. 12,10 €/m2 
. Espai agrícola exterior asfaltat ..................................................... 11,5 €/m2 
. Espai agrícola exterior terra ......................................................... 10,34 €/m2 
 
Servei addicional: 
 
. Gestió de mobiliari: La utilització de mobiliari addicional a l’estand i l’increment d’electricitat bàsica es 
facturarà d’acord amb l’import del cost del servei, incrementat en un 20% en concepte de cost de gestió i amb 
l’IVA corresponent. 
 
Les quotes esmentades, relacionades amb l’espai contractat a les Fires de Maig, es veuran reduïdes en un 5 per 
100, si la persona interessada formalitza documentalment la seva inscripció no més tard del dia 15 de març de 
l’exercici corresponent. 
 
. L’import del tiquet del trenet de les Fires de Maig es fixa en: 
 
Infants menors de 6 anys acompanyats............................................................. gratuït 
Usuaris a partir de 6 anys .................................................................................... 0,50 € 
 
Fira del Gall 
 
1. L’import de l’accés al pavelló de la mostra gastronòmica, el servei de l’escorxador, el servei 
de guarda-roba, el servei de trenet i la venda de qualsevol souvenir de la fira, serà fixat per la 
Junta de govern local de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Festa de Xató 
 
1. L’import dels tiquets de degustació serà fixat per la Junta de govern Local de l’Ajuntament de 
Vilafranca. 
 
A aquests imports se'ls aplicarà l’IVA vigent. 
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Article 6è. - Gestió 
 
L’ingrés de la taxa de les Fires de Maig es liquidarà preferentment mitjançant autoliquidació i excepcionalment 
s’acceptarà l’ingrés mitjançant transferència que haurà de realitzar-se en els terminis establerts per la direcció 
de les Fires i sempre abans que tingui lloc la inauguració de les mateixes (excepte els imports que 
corresponguin a la gestió del mobiliari sol·licitat durant els dies de muntatge de les fires, els quals es liquidaran 
en el termini establert per la direcció dins les dues setmanes posteriors a la celebració de les Fires i Festes de 
Maig). 

 

Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i 
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.    
 
 

12.- Taxa per l’entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiu 

 
Modificar l’article 4t, segons el literal següent: 
 
La quantia de la taxa està constituïda per la longitud en metres lineals o fracció de més de les entrades o pas de 
vehicles, les entrades senyalitzades i de la reserva d'aparcament exclusiu en la via pública, en relació a la 
capacitat de places d'aparcament que existeixin en els immobles, solars o pàrkings, on els vehicles es puguin 
introduir, d'acord amb les següents quotes: 

 
a) Entrada o pas de vehicle fins a 3 metres lineals, sempre que el nombre de places: 
no excedeixi de 3 a l'any .....................................................................................................  43,12 € 
el mateix, de 4 a 7 places ....................................................................................................  60,15 € 
el mateix, de 8 a 25 places ..................................................................................................  108,96 € 
el mateix, de 26 a 50 places ................................................................................................  188,40 € 
el mateix, de 51 a 100 places ..............................................................................................  248,55 € 
el mateix, de més de 100 places .........................................................................................  315,50 € 
 
b) Entrada o pas de vehicles per cada metre lineal o fracció més, a  l’any, per  cada  un 
dels trams de l'apartat anterior ..........................................................................................  18,16 € 
 
c) Entrades senyalitzades fins a 3 metres lineals sempre que el nombre de places: 
no excedeixi de 3 a l'any .....................................................................................................  130,52 € 
el mateix, de 4 a 7 places ....................................................................................................  164,57 € 
el mateix, de 8 a 25 places ..................................................................................................  261,03 € 
el mateix, de 26 a 50 places ................................................................................................  398,37 € 
el mateix, de 51 a 100 places ..............................................................................................  536,82 € 
el mateix, de més de 100 places .........................................................................................  735,43 € 
 
d) Entrades senyalitzades per cada metre lineal o fracció més, a l’any, per cada un dels 
trams de l'apartat anterior ..................................................................................................  65,82 € 
 
e) Reserva de la via pública sense limitació horària, per metre lineal o fracció ................  14,35 € 
 
f) Reserva de la via pública amb limitació horària, segons llicència de concessió per me- 
tre lineal o fracció ................................................................................................................  10,72 € 
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En el cas de garatges dedicats a la reparació de vehicles i gasolineres es presumirà que el nombre de places 
d'aparcament no excedeixi de tres, aplicant-se la quota que correspongui. 
 
g) Reserva de la via pública per sortida d'emergència de locals públics, per cada metre 
lineal o fracció a l'any ..........................................................................................................  28,52 € 
 
 

13.- Taxa per l’ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública 

 
Modificar l’article 5è, segons el literal següent: 
 
L’import de la taxa regulada en aquesta ordenança serà el que es fixa en les quotes següents, per any i 
categories de carrer: 
 
1.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

 Línia aèria de baixa tensió, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  7,3714 € 
. carrers de 2a. ..............................................  6,0985 € 
. carrers de 3a. ..............................................  5,4028 € 
. carrers de 4a. ..............................................  4,1168 € 
 

 Línia subterrània d’alta tensió per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  3,6678 € 
. carrers de 2a. ..............................................  3,1111 € 
. carrers de 3a. ..............................................  2,4124 € 
. carrers de 4a. ..............................................  2,0105 € 
 

 Línia subterrània de baixa tensió per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,8471 € 
. carrers de 2a. ..............................................  2,0238 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,2441 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,0380 € 
 

 Pals o torres, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  3,67 € 
. carrers de 2a. ..............................................  3,12 € 
. carrers de 3a. ..............................................  2,40 € 
. carrers de 4a. ..............................................  2,01 € 
 

 Estacions transformadores, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  122,61 €  
. carrers de 2a. ..............................................  81,74 € 
. carrers de 3a. ..............................................  65,42 € 
. carrers de 4a. ..............................................  54,51 € 
 
 

 Quadres o caixes de distribució, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  3,67 € 
. carrers de 2a. ..............................................  3,12 € 
. carrers de 3a. ..............................................  2,40 € 
. carrers de 4a. ..............................................  2,01 € 
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II.- GAS 
 

 Canonada subterrània d’alta pressió fins 60 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,0945 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,7940 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,3963 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,1634 € 
 

 Canonada subterrània d’alta pressió de més de 60 mm fins a 80 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,1565 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,8471 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,3963 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,1634 € 
 

 Canonada subterrània d’alta pressió de més de 80 mm fins a 110 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,2536 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,8471 €  
. carrers de 3a. ..............................................  1,4493 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,2076 € 
 

 Canonada subterrània d’alta pressió de més de 110 mm fins a 125 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,2536 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,9089 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,5378 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,2812 € 
 

 Canonada subterrània de baixa i mitja pressió fins 60 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,1930 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,8924 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,6890 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,5741 € 
 

 Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 60 mm fins a 80 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,1930 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,0339 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,7775 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,6478 € 
 

 Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 80 mm fins a 110 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,2901 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,0868 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,8396 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,6996 € 
 

 Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 110 mm fins a 125 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,3433 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,0926 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,8396 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,6993 € 
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 Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 125 mm fins a 160 mm, per metre lineal: 
 
. carrers de 1a. ..............................................  1,3433 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,1930 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,8924 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,7434 € 
 

 Canonada subterrània de baixa i mitja pressió de més de 160 mm fins a 200 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,4493 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,2461 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,0339 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,8615 € 
 

 Cambres de regulació de superfície, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,40 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,99 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,65 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,38 € 
 

 Cambres de regulació subterrànies, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,40 € 
. carrers de 2a. ..............................................  2,00 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,65 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,38 € 
 
III.- AIGÜES 
 

 Canonada subterrànies fins 60 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  0,6451 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,4865 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,3267 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,2723 € 
 

 Canonada subterrànies de més de 60 mm fins a 80 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  0,6890 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,4860 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,3387 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,2723 € 
 

 Canonades subterrànies de més de 80 mm fins a 100 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  0,6890 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,5389 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,3711 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,3091 € 
 

 Canonades subterrànies de més de 100 mm fins a 110 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  0,7775 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,5389 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,3711 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,3091 € 
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 Canonades subterrànies de més de 110 mm fins a 125 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  0,7775 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,6449 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,4860 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,4046 € 
 

 Canonades subterrànies de més de 125 mm fins a 150 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  0,8396 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,6887 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,4860 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,4046 € 
 

 Canonades subterrànies de més de 150 mm fins a 200 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,0339 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,7775 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,6451 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,5374 € 
 

 Canonades subterrànies de més de 200 mm fins a 250 mm, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  1,1526 € 
. carrers de 2a. ..............................................  0,8924 € 
. carrers de 3a. ..............................................  0,7412 € 
. carrers de 4a. ..............................................  0,5741 € 
 

 Cambres de regulació soterrades, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,40 € 
. carrers de 2a. ..............................................  2,00 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,65 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,38 € 
 
IV.- TELECOMUNICACIONS  
 

 Línies aèries, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  5,0377 € 
. carrers de 2a. ..............................................  4,0742 € 
. carrers de 3a. ..............................................  3,2610 € 
. carrers de 4a. ..............................................  2,7176 € 
 

 Línies sobre façanes, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,4124 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,9974 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,6525 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,3769 € 
 

 Línies subterrànies, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,4124 € 
. carrers de 2a. ..............................................  1,9974 € 
. carrers de 3a. ..............................................  1,6525 € 
. carrers de 4a. ..............................................  1,3769 € 
 

 Cambres o pous de registre, per unitat: 
. carrers de 1a. ..............................................  2,40 € 
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. carrers de 2a. ..............................................  2,00 € 

. carrers de 3a. ..............................................  1,65 € 

. carrers de 4a. ..............................................  1,38 € 
 
V.- VITIVINÍCOLES 
 

 Conduccions subterrànies o aèries, per metre lineal: 
. carrers de 1a. ..............................................  22,9617 € 
. carrers de 2a. ..............................................  17,3441 € 
. carrers de 3a. ..............................................  14,5288 € 
. carrers de 4a. ..............................................  12,1140 € 
 
VI.- MERCADERIES, (MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, CONTENIDORS, SACS RUNA, TANQUES, BASTIDES, 
CASETES DE VESTUARI O DE VENDA RELACIONADES AMB LA CONSTRUCCIÓ, INSTAL.LACIONS 
ANÀLOGUES A LA CONSTRUCCIÓ), TRASLLATS I CARREGUES I DESCÀRREGUES EN GENERAL. 
 
a). La taxa per qualsevol classe d’ocupació de la via pública d’aprofitaments dels inclosos en aquest 
apartat, per m

2
 o fracció dia és de 0,2832 €, indistintament de la categoria que el carrer tingui assignada. 

 
b). Per ocupació de la via pública que suposi la interrupció parcial de la circulació: 
 
. Les primeres 2 hores o fracció : 19,48 € 
. De 2 a 4 hores   : 48,76 € 
. De 4 hores a 1 dia sencer : 87,75 € 
 
c). Per ocupació de la via pública que suposi la interrupció total de la circulació: 
 
. Les primeres 2 hores o fracció :   39,00 € 
. De 2 a 4 hores   :   97,50 € 
. De 4 hores a 1 dia sencer : 175,49 € 
 
d). Si l’ocupació regulada en aquests apartats suposa l’anul·lació de parades del bus urbà, les tarifes 
establertes s’incrementaran un 25% per cada parada eliminada. 
 
e). Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament, les tarifes exposades, 
s’incrementaran: 
 
. Per plaça i dia : 0,68 € 
 
f). Quan l’ocupació de la via pública suposi l’anul·lació de places d’aparcament regulat (zona blava), la 
quota establerta a les tarifes exposades s’incrementà amb les quantitats següents: 
 
. Mig dia (matí o tarda) : 4,97 € 
. Dia sencer:  : 9,93 € 
 
g). Quan únicament s’utilitzi el vol de la via pública, amb la protecció suficient per permetre la utilització 
normal de la vorera, la taxa per m

2
 o fracció dia és de 0,0735 €, indistintament de la categoria que el 

carrer tingui assignada. 
 
h). En tot cas la quota mínima dels apartats a), b), c), d), e), f) i g) serà de 18,28 €. 
 
i). Quan entitats sense ànim de lucre de Vilafranca del Penedès, inscrites en el registre d’entitats, obtinguin 
autorització per a interrompre totalment o parcialment la circulació en alguna via pública, en motius d’actes 
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o esdeveniments autoritzats de caràcter cultural, social, festiu, esportiu, de promoció o altres similars, no 
hauran de satisfer taxa derivada d’aquesta interrupció.  
 
j). Quan entitats sense ànim de lucre no incloses en el registre d’entitats, o d’altres persones físiques  o 
jurídiques de caràcter privat, sol·licitin autorització per a interrompre totalment o parcialment la circulació 
en alguna via pública pels motius de l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà eximir de la corresponent taxa 
mitjançant acord de Junta de Govern Local.  
 
VII.- OCUPACIÓ REALITZADA PER ACTIVITATS DE VENDA O PRESTACIÓ DE SERVEIS QUE EL SEU EXERCICI 
IMPLICA QUE EL CLIENT OCUPI LA VIA PÚBLICA 
 

 Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de caixers 
automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres instal·lacions 
anàlogues, per unitat a l’any, o fracció de temps: 

 
. carrers de 1a. .................................................................................  703,16 € 
. carrers de 2a. .................................................................................  585,18 € 
. carrers de 3a. .................................................................................  468,38 € 
. carrers de 4a. .................................................................................  390,52 € 
 
 

14.- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires  

 
Modificar l’article 4t, apartat 2, segons el literal següent: 
 
2.- Les quotes d'aquesta taxa seran les següents: 
 
a) Des  de  l'1  de juny fins el 30 de setembre sense perjudici del que es regula a 
l’apartat d), per m² o fracció, cada mes ..................................................................  7,0714 € 
 
b) Els mesos de maig i octubre, per m² o fracció, cada mes ..................................  4,5673 € 
 
c) des de l'1 de novembre fins el 30 d'abril per m² o fracció, cada mes ................  2,8664 € 
 
d) Durant els dies del 27 d'agost al 2 de setembre, per m² o fracció/dia: 
 
d.1) Pels casos d'ocupacions especials per titulars que disposin de llicència per ocupació almenys des del 
mes de juny, per m

2  
afegit (a la superfície habitual de la llicència) i dia: 

 
A la Rambla de Sant Francesc, Rambla de Nostra Senyora, Plaça de Sant Joan i Plaça de Jaume I: 
. Taules i cadires ..................................................................................................................   7,15 € 
. Barres i mostradors ........................................................................................................... 25,55 € 
 
A la resta de places i carrers:  
. Taules i cadires ..................................................................................................................   5,11 € 
. Barres i mostradors ........................................................................................................... 20,44 € 
 
d.2) Pels casos d'ocupacions per titulars que no reuneixin els condicionaments de l'apartat anterior (d.1), 
per metre quadrat i dia: 
 
. Taules i cadires ..................................................................................................................   9,20 € 
. Barres i mostradors ........................................................................................................... 30,66 € 
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15.- Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, 
situats en terrenys d’ús públic amb taules i cadires       

 
Modificar l’article 4t, apartat 2, segons el literal següent: 
 
Les quotes seran les següents: 
 
a) Parades, barraques i casetes de venda per m² o fracció i dia: 
 
. Laborables .........................................................................................................................  0,3764 € 
. Festius ................................................................................................................................  0,4601 € 
. Fires de Maig: - pels primers 50 m

2
 ...................................................................................  4,0464 € 

                             - a partir dels 51 m
2
 ...................................................................................  2,4466 € 

. Festa Major:    - pels primers 50 m
2
 ..................................................................................  4,4457 € 

                             - a partir dels 51 m
2
 ...................................................................................  2,6922 € 

 
Als efectes del còmput de la superfície corresponent a les parades de venda, s'entendrà que serà l'ocupada 
pel lloc o taula de venda, per les mercaderies sobrants, caixes i altres pertinences dels titulars/responsables 
de la mateixa i la corresponent a l'espai per on transiten ells mateixos. 
 
 
b) Atraccions o activitats de lleure per m² o fracció i dia: 
. Laborables .........................................................................................................................  0,4184 € 
. Festius ................................................................................................................................  0,6611 € 
. Fires de Maig: - pels primers 50 m

2
 ...................................................................................  2,8774 € 

                            - a partir dels 51 m
2
 ....................................................................................  1,9565 € 

. Festa Major:   - pels primers 50 m² ...................................................................................  4,7462 € 
                            - a partir dels 51 m² ....................................................................................  2,8733 € 
 
Per a qualsevol cas o tipus d'atraccions que durant els períodes de fires s'ubiquin en algun lloc que no sigui 
el de concentració principal i/o habitual de les atraccions durant aquests períodes, no els hi serà aplicable 
els imports especials de fires, sinó els corresponents a dies laborables o festius segons procedeixi de forma 
general. Resten exceptuades d'aquest tractament els circs per tenir una quota fixa que no depèn de la 
festivitat o no de la jornada. 
 
A les atraccions infantils durant els dies de Festa Major, els seran aplicables els mateixos preus regulats a 
l'efecte, però amb una reducció del 20% de l'import esmentat. 
 
c) Espectacles en els que no participa el públic i tenen una interrupció a la finalització de la funció, per m² o 
fracció i dia: 
 
. Laborables .........................................................................................................................  0,3178 € 
. Festius ................................................................................................................................  0,4184 € 
. Fires de Maig .....................................................................................................................  1,8920 € 
. Festa Major ........................................................................................................................  3,8596 € 
 
d) Els espectacles de circ, per dia d'actuació ......................................................................           222,96 € 
 
En qualsevol cas, totes les despeses originades per consums (electricitat, aigua, etc.) seran a càrrec del 
titular del circ. Així també si les instal·lacions del circ ocupen un lloc que precisa d'alimentació o escomeses 
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d'electricitat i/o aigua, o qualsevol altra despesa originada per una necessitat d'infrastructura, aquesta anirà 
a càrrec del titular del circ. 
 
e) Tómboles per m² o fracció i dia: 
 
. Laborables .........................................................................................................................  1,6575 € 
. Festius ................................................................................................................................  2,4697 € 
. Fires de Maig i Festa Major ...............................................................................................  8,6343 € 
 
f) Llocs de venda pels que tinguin establiments oberts al públic a la població, mercat de 
la verdura de la Pl. Sant Joan -excepte dissabtes- i d’altres indrets per assimilació en 
dies laborables, per metre lineal o fracció i dia ..................................................................  0,5832 € 
 
En el cas h) la quota mínima serà de 10€/dia. 
 
g) Llocs de venda d’establiments oberts al públic, en dies de mercat o fires, per  metre 
lineal o fracció i dia  .............................................................................................................  2,2229 € 
 
Si la seva ubicació és fora de la zona de mercat abans esmentada, en dies que  es cele- 
bren mercats o fira, per metre lineal o fracció i dia ...........................................................  1,1773 € 
 
h) Mercats no sedentaris:  
 
Llocs de venda eventuals del mercat dels dimarts al barri de l’Espirall i als voltants del  
mercat municipal de Sant Salvador, per metre lineal o fracció i dia .............................         1,5275 € 
 
Llocs de venda eventuals del mercat dels dissabtes per metre lineal o fracció i dia: 
 

 Parades ubicades a la Rambla Sant Francesc, Font dels Alls, c/Cort, Pl. Sant  
Joan, Pl. de la Vila i Pl. Constitució (alimentació)...................................................... 3,9393 € 

 Parades ubicades a la Pl. del Vall del Castell i Pl. de la Constitució (parades de sectors no 
alimentaris)..........................................................................................................  3,0000 € 

 Parades ubicades a la Pl. de l’Oli, Pl. Jaume I i Pl. Santa Maria  ................................ 2,0440 € 
 
 En el cas del mercat setmanal dels dissabtes, la parada que, dins la seva oferta habitual posa 

productes alimentaris de proximitat (aquells conreats i/o produïts a les comarques de l’Alt Penedès, 
el Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia, l’Alt Camp i el Baix Llobregat), per metre lineal o fracció i dia 
..........................................................................................................................................          2,0440 € 

Per aplicar la reducció de la taxa, cal que es compleixin els següents requisits: 
 

 Acreditar la venda de producte de proximitat d’acord al Decret 24/2013 de 8 de gener, sobre 
l’acreditació de venda de proximitat de productes agroalimentaris, i complir els requisits establerts a 
la normativa reguladora de la producció i elaboració de productes agroalimentaris aplicable en cada 
cas. 
 

 La totalitat del producte en venda a la parada haurà de ser de proximitat (venda directa o circuit curt) 
amb l’acreditació corresponent. En el cas del circuit curt, caldrà acreditar l’adhesió al sistema de 
venda de proximitat del productor a qui s’ha realitzat la compra, acompanyat de les factures de 
compra trimestrals. 
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 Caldrà que la parada col·loqui el rètol acreditatiu de venda de proximitat en un lloc visible de la 
parada i el material cedit per l’Ajuntament de Vilafranca en el marc de la campanya “Productes de la 
terra” (rètol identificatiu de la parada, pissarres per als preus i estovalles ). 

 
En cas d’incompliment dels requisits, inexactitud, omissió o falsedat de les dades o documentació, no s’aplicarà 
la bonificació. 
 

En el cas de que el mercat estigui afectat per obres importants i de llarga durada, mal estat del sòl o actes 
a la via pública que impedeixin la normal col·locació de parades, i que la reubicació suposi un greuge 
important per al /a la titular afectat/da, es podrà estudiar l’aplicació d’una reducció de la taxa. 

 Transmissió de l’autorització als mercats de venda no sedentària: mercat dels dissabtes i mercats 
dels dimarts (barri de l’Espirall i Mercat Municipal de Sant Salvador) 
 
Quan es vulgui portar a terme la transmissió de drets d’una parada, el titular actual i el futur estan 
obligats a comunicar a l’Ajuntament les dades de la transmissió amb inclusió del seu import real , a 
sol·licitar l’autorització municipal i, en el cas de l’adjudicatari a  abonar la taxa segons correspongui: 

 
Per transmissions a tercers .................................................................................... 408,80€/parada 

           
S’estableixen les següents tarifes en els casos de: 

 
Per transmissions al personal suplent de la parada, degudament acreditat, amb una antiguitat 
mínima de 2 anys demostrable .................................................................... bonificació del 50% 
Per transmissions entre familiars de primer grau d’afinitat o segon grau de  
consanguinitat .............................................................................................. bonificació del 75% 
Per transmissions entre cònjuges, parelles de fet degudament formalitzades i familiars de primer 
grau de consanguinitat ................................................................................. bonificació del 100% 
Per transmissions on  la persona adquirent és emprenedora i usuària del programa Reempresa de 
l’Ajuntament de Vilafranca, prèvia emissió d’un informe en aquest sentit del Servei de Promoció 
Econòmica” ............................................................................................................. 51,10 €/parada 
           
El pagament de la taxa ha de tenir lloc quan es formuli la sol·licitud, i sense aquest pagament 
l’Ajuntament no començarà a tramitar l’autorització de transmissió. 

 
L’Ajuntament podrà optar per abonar la quantitat de l’import de la transmissió comunicada al 
titular, i rescatar l’autorització, tot extingint-la. 

 

i) Mercats de la diada de Sant Jordi, Tots Sants i Palmons ...............................................................  4,3770 € 
 
j) Llocs de venda eventuals dels mercats singulars i del mercat d’artesans, brocanters i pintors del Penedès, per 
metre lineal o fracció i dia: 
 
. Diumenges ...............................................................................................................................  0,6191 € 
. Fires de Maig, Fira del Gall, Festa del Xató i altres fires .........................................................  4,6300 € 
. Fira de Santa Llúcia, Fira de Reis, Fira de Nadal, Tres Tombs i Sant Jordi .............................  1,5872 € 
. Per la Fira de Santa Llúcia, quan la infraestructura estigui proporcionada per l’organització,                     
es detallarà el cost en funció del tipus d’infraestructures i nombre de dies de la fira. 
 
k) Llocs de venda dels criadors d’aviram, per metre lineal o fracció i  
dia durant la Fira del Gall...........................................................................................................  4,6300 € 
 



   
 
      Intervenció General 
 

37 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat       
 

l) Ocupació de la via pública amb vehicles  -motocicletes- en  front  als  establiments 
oberts a aquesta població, en dies laborables per metre lineal o fracció i dia .................  0,2760 € 
 
m) Els mateixos que en l'apartat anterior, en dies de mercat o  fira, per  metre  lineal  o 
fracció i dia ..........................................................................................................................  0,9375 € 
 
n) Xurreries i altres parades que fan elaboració de productes alimentaris, per m² o fracció i dia: 
 
. Laborables .........................................................................................................................  0,3764 € 
. Festius ................................................................................................................................  0,6191 € 
. Fires de Maig i Festa Major ...............................................................................................  8,6343 € 
 
o) Quioscos amb ocupació permanent durant l'any -llicència renovable anualment- per m² o fracció i dia: 
 
. Laborable ...........................................................................................................................  0,3681 € 
. Festiu .................................................................................................................................  0,4518 € 
. Festa Major ........................................................................................................................  5,8860 € 
 
p) Espectacles al carrer sense delimitació concreta d'ocupació i sense cap preu d’entra 
da i no contemplats en altres apartats, per dia .......................................................................             79,28 € 
 
q) Espectacles amb preu d'entrada exclosos els circs per la seva regulació específica, per 
per dia d'actuació (en el cas de que l'ocupació sigui inferior als 350 m²) ..........................         171,8554 € 
 
I si l'ocupació és superior a l'esmentada, per cada m² i dia d'excés: 
 
. Laborables .........................................................................................................................  0,3178 € 
. Festius ................................................................................................................................  0,4184 € 
. Fires de Maig .....................................................................................................................  1,9423 € 
. Festa Major ........................................................................................................................  3,9099 € 
 
r) Per cada m² i dia ocupat per pistes d'autos de xoc: 
 
. Laborables .........................................................................................................................  0,4434 € 
. Festius ................................................................................................................................  0,8956 € 
. Fires de Maig i Festa Major ...............................................................................................  1,7476 € 
 
s) Ocupació prèviament autoritzada que tingui per objecte la presentació o publicitat de productes o activitats 
que puguin adquirir o contractar altres establiments: 
 
s.1) Ocupació davant un establiment on es pot adquirir el producte o servei, per un pe- 
ríode mínim d’un mes (m

2
 per fracció i dia) .......................................................................  0,27 €/m

2
 

 
s.2) Ocupació en altres indrets autoritzats per l’Ajuntament (m

2
 per fracció i dia) ..........  3,15 €/m

2 

 
En tot cas la quota mínima serà de 30,00 €. 
 
t) Jocs d’atzar per m

2
 o fracció i dia: 

 
. Laborables .........................................................................................................................  0,8070 € 
. Festius ................................................................................................................................  1,2024 € 
. Fires de Maig i Festa Major ...............................................................................................  4,2036 € 
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u) Regulació de rodatge de productes audiovisuals en espais municipal  
 
Espais a l’aire lliure 
Ocupació  per activitat de rodatge o gravació de pel·lícules de cinema, programes de TV, documentals, 
anuncis publicitaris, vídeos, reportatges fotogràfic o qualsevol altre producte del sector audiovisual, que 
es desenvolupi en la ciutat i que requereixi o afectin a serveis de competència municipal. 
 
Rodatge cinematogràfic 

Serveis municipals Tarífa  mínima (250M2) €/dia A partir de 250m2 

Sense intervenció 153,75€ 0,76€ per m2 extra 

Tall al trànsit de la via pública 230,61€ 1,15€ per m2 extra 

Tall al trànsit i als vianants 307,49€ 1,54€ per m2 extra 

                               
Rodatge publicitari                

Serveis municipals Tarífa mínima    (250M2)  €/dia A partir de 250m2 

Sense intervenció 256,25€ 1,27€ per m2 extra 

Tall al trànsit de la via pública 384,36€ 1,92€ per m2 extra 

Tall al trànsit i als vianants 512,48€ 2,57€ per m2 extra 

 
Sessió fotogràfica 

Serveis municipals Tarífa mínima    (250M2) €/ A partir de 250m2 

Sense intervenció 89,68€ 0,45€ per m2 extra 

Tall al trànsit de la via pública 134,54€ 0,67€ per m2 extra 

Tall al trànsit i als vianants 179,37€ 0,90€ per m2 extra 

 
Ocupació mitjançant materials, vehicles, maquinària i altres elements 

Tanques de protecció  (m2 o fracció) 5,62€ 

Ocupació amb vehicles o plataformes sense interrupció de la circulació (€/m2/dia) 2,30€ 

Ocupació amb vehicles o plataformes amb interrupció de la circulació (€/hora) 18,28€ 

Ocupació amb bastides o plataformes elevadores per a la rehabilitació de façanes 
(€/m2/mes o fracció) 

2,30€ 

Ocupació amb materials de construcció, contenidors o sacs de runa, maquinària, 
etc.(€/m2/dia) 

4,69€ 

 
Espais interiors en edificis municipals 

Lloguer de l’Espai x dia* 324,70€ 

Neteja x dia 127,75€ x dia 

Vigilant de seguretat privada Segons preu mercat 

Retirar i col·locar mobiliari  x dia 126,73€ 

Personal  de suport x hora 15,84€ x h. 

 
*A partir del 2on dia el preu de lloguer de 162,34€ 
Els horaris de cessió dels edificis de l’Escorxador i Claustre de Sant Francesc seran de 9:00h.a 13:00h. i de 
16:00 a 22:00h. 
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16.- Taxa per utilització d’instal·lacions, materials i estris municipals 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, segons el literal següent: 
 
a) Per a períodes iguals o inferiors a deu dies: 
 
. Remolc estàndard – R3 (4,50 x 2,40 x 1,00)..............................................  92,27 € 
. Remolc estàndard – R1 – R2 (5,50 x 2,40 x 1,00) .....................................  101,35 € 
. Remolc estàndard – R4 – R5 (5,50 x 2,45 x 1,00) .....................................  104,68 € 
. Remolc nou FM – R8 (6,00 x 7,30 x 1,16) (6,00 x 10,00 x 1,16 “amb ales”) 334,93 € 
. Remolc FM – R7 (7,50 x 6,50 x 1,30) .........................................................  261,12 € 
. Remolc FM – R6 (6,42 x 5,35 x 1,48) .........................................................  305,91 € 
. Empostissat modular (màxim 80,00 m

2
) ...................................................  905,53 € 

. Empostissat modular alumini (màxim 150,00 m
2
) ...................................  1.078,12 € 

. Cadires (per unitat) ...................................................................................  0,37 € 

. Taules amb cavallet (per unitat) ...............................................................  2,45 € 

. Tanques (per unitat) ..................................................................................  2,07 € 
 
No es troben subjectes al pagament d’aquestes taxes les entitats ciutadanes enregistrades en el 
municipi, tipificades sense ànim de lucre d’acord amb la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
En cas que la utilització privativa comporti la destrucció o el deteriorament del material, el beneficiari, la 
persona o l’entitat en qüestió està obligat a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucció o 
reparació respectives. Si els danys són de caràcter irreparable, cal indemnitzar l’Ajuntament amb la 
mateixa quantitat que el valor dels béns destruïts o que l’import del deteriorament efectivament 
produït. 
 
b) Per a períodes superiors als deu dies, satisfaran el doble de les tarifes assenyalades a l'apartat anterior. 
 
c) Per l'ús dels locals municipals que a continuació es relacionen, sempre que es compleixin les condicions 
de necessitat i servei públic exigibles per la Regidoria corresponent segons el tema tractat: 
 
* Sales de l'Auditori de l'Ateneu Municipal, de l'Escorxador, del Claustre de Sant Francesc, i altres sales o 
espais no inclosos en aquesta ordenança fiscal o d’altres aprovades específicament: 
 
- Sales d'aforament superior a 65 persones: 
 
1.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, conferències) en horari habitual 
d’obertura de cadascun dels equipaments culturals:   
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  144,68 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  72,35 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  0,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 23,54 € 
 
1.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals (reunions, 
assajos, cursos, conferències): 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ...................................................  70,56 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ........................................  35,27 € 
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. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  239,98 € 

. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  119,99 € 

. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  92,94 € 

. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 46,47 € 
 
1.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, congressos), en horari habitual: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  237,63 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  118,82 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  47,07 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 23,54 € 
 
1.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals 
(espectacles, celebracions, congressos): 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ...................................................  118,17 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ........................................  59,09 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  324,70 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  162,34 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  147,05 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 73,51 € 
 
1.E Utilització del Claustre de Sant Francesc per cerimònies de comiat no religiós previ a l’enterrament i 
en cerimònies no religioses de matrimoni: 
 
Tindrà disponibilitat per aquests tipus d’actes sempre que sigui fora de l’horari habitual d’obertura al 
públic o quan la programació del Claustre ho permeti. 
 
Taxa única per a un màxim de 6 hores d’ús.......................................................................... 200,00 € 
 
L’ús inclou la disponibilitat de l’espai, cadires, equip de so, nevera i vigilància. No es permet la decoració 
addicional de l’espai. 
 
- Sales d'aforament inferior a 65 persones: 
 
2.A. Utilització de les sales de dilluns a divendres (reunions, assajos, cursos, conferències) en horari habitual:  
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  107,04 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  53,52 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  0,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 23,54 € 
 
2.B. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals (reunions, 
assajos, cursos, conferències): 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ...................................................  70,56 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ........................................  35,27 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  191,42 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  93,52 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  70,56 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 35,27 € 
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2.C. Utilització de les sales de dilluns a divendres (espectacles, celebracions, congressos) en horari habitual: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  149,40 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  74,70 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  0,00 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 23,54 € 
 
2.D. Utilització de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals 
(espectacles, celebracions, congressos): 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ...................................................  70,56 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ........................................  35,27 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  248,21 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  124,10 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (1a. sessió) ..........  70,56 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Adm. Públiques sense afany de lucre (a partir de la 2a.) 35,27 € 
 
Els preus dels punts 2.A, 2.B, 2.C i 2.D s’aplicarà segons normativa interna de cada equipament. 
Cadascun dels usos dels equipaments es contemplaran en franges de matí i tarda.  
 
3.A. Utilització de l'equip de so de les sales de dilluns a divendres: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre ..............................................................................................  77,63 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  44,71 € 
 
3.B. Utilització de l'equip de so de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre ..............................................................................................  81,15 € 
. entitats de fora de Vilafranca  i Adm. Públiques sense afany de lucre ............................  44,71 € 
 
4.A. Utilització de l'equip de llum de les sales de dilluns a divendres: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  125,86 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  41,21 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  0,00 € 
 
4.B. Utilització de l'equip de llum de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius 
intersetmanals: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  132,93 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  43,51 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  0,00 € 
 
5.A. Neteja especial de les sales de dilluns a divendres: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ...................................................  44,71 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ........................................  44,71 € 



   
 
      Intervenció General 
 

42 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat       
 

. entitats amb afany de lucre  (1a. sessió) ..........................................................................  77,63 € 

. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  77,63 € 

. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  44,71 € 
 
5.B. Neteja especial de les sales en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (1a. sessió) ...................................................  44,71 € 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre (a partir de la 2a.) ........................................  44,71 € 
. entitats amb afany de lucre (1a. sessió) ...........................................................................  81,15 € 
. entitats amb afany de lucre (a partir de la 2a.) ................................................................  81,15 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  44,71 € 
 
5.C. Utilització de piano a les sales de dilluns a divendres en horari habitual: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre ..............................................................................................  109,73 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  0,00 € 
 
5.D. Utilització de piano a les sales en horari habitual, dissabtes, diumenges o festius intersetmanals: 
 
. entitats de Vilafranca sense afany de lucre ......................................................................  0,00 € 
. entitats amb afany de lucre ..............................................................................................  137,16 € 
. entitats de fora de Vilafranca i Administracions Públiques sense afany de lucre ...........  0,00 € 
 
* Aules de les escoles públiques: 
 
En aquest cas la concessió de l'ús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats 
escolar. 
 
6.A. per aula escolar (acte o sessió) ....................................................................................  47,91 € 
 
Si es concedeix l'ús a entitats sense afany de lucre, l'import serà bonificat amb el 50%. 
 
En el cas de que es concedeixi l'ús d'una aula fora dels horaris dels conserges de l'escola, s'haurà d'afegir a 
la quantitat esmentada la remuneració de les hores extres del personal del servei, segons conveni laboral 
vigent. 
 
7.A. Capella de Sant Joan: 
 
. entitats de Vilafranca amb afany de lucre ........................................................................  1.017,91 € 
 
Respecte a tots els supòsits d'aquest apartat c), es tindrà en compte que: en el cas d'entitats de fora de 
Vilafranca o d'entitats de Vilafranca que organitzin activitats especials ja sigui per la quantitat d'hores o de 
dies o de serveis especials sol·licitats, l'import s'establirà, segons cada cas i per resolució motivada de la 
regidoria competent. 
 
* Sales i aules de l’Edifici de l’Estació Enològica   
 
8.A. Auditori planta baixa, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per dia): 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................................................... 63,36 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ……………….................................... 153,30 € 

 
8.B. Auditori planta baixa, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu per dia): 
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- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………..................................................... 76,65 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ...................................................... 255,50 € 

 
8.C. Altres sales planta baixa, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per dia i per espai): 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ..................................................................... 63,36 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ………………….................................. 204,40 € 

 
8.D. Altres sales planta baixa, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu per dia i espai): 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ……………….................................................. 102,20 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ..................................................... 306,60 € 

 
8.E. Aules planta primera, de dilluns a divendres en horari habitual (preu per aula i dia): 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................................................... 47,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre    ………………................................... 76,65 € 

 
8.F. Aules planta primera, en horari no habitual, dissabtes, diumenges o festius (preu per aula i dia): 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………..................................................    51,10 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre ..................................................... 102,20 € 

 
8.G. Neteja especial de sales o aules, de dilluns a divendres, per cada espai a netejar: 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre .................................................................... 15,00 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre    ………………................................... 25,00 € 

 
8.H. Neteja especial de sales o aules, dissabtes, diumenges o festius, per cada espai a netejar: 

- entitats de Vilafranca sense afany de lucre ………………..................................................    51,10 € 
- entitats de fora de Vilafranca o amb afany de lucre .....................................................  102,20 € 

 
8.I. Servei de consergeria: 
S’estableix un preu/hora per servei de consergeria fora de l’horari habitual de 17,37€. 
 
8.J. Bonificacions:  
Per a reserves d’espais de més deu dies s’aplicarà un descompte: 
- Per a més de 10 dies i fins a 20, un 10% de descompte. 
- Per a més de 20 dies i fins a 30, un 15% de descompte. 
- Per a més de 30 dies, un 25% de descompte.   
 
En l’horari habitual de la instal·lació, i per als espais situats en la planta baixa, les entitats de Vilafranca 
sense afany de lucre tindran una bonificació del 50%, quan l’activitat que s’hi realitza no obligui a una 
contraprestació econòmica als participants en la mateixa. 
 
Es considera horari habitual de la instal·lació, a l’efecte d’aquest apartat 8, la franja compresa entre les 
8:00 i les 19:00 hores. 
 
d) Per l’ús dels patis, sales i aules dels edificis de la Fassina, en horari habitual, (de les  8:00h a les  
20.30h) de dilluns a divendres  -per hora-: 
 
1. Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques ........................ 0,00 € 
 
2. Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca: 
   a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions................……………….    8,00 € 
   b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible...................................  12,00 € 
   c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip Netbooks sense material fungible......    24,00 € 
   d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible...................................   24,00 € 
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   e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible...............................................  18,00 € 
   f) Cessió d’ús de la cuina amb estris……………………………………………………………………...........  24,00 € 
   g) Cessió d’ús de la planta baixa de l’edifici 3 (per utilització) ......................................... 183,88€  
 
L’ús de les instal.lacions estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars del Servei 
d’Ocupació i Formació.  
La concessió de l’ús de les aules estarà condicionada al funcionament propi del servei. 
 
d.1) Utilització dels patis, sales i aules dels edificis de la Fassina, en horari no habitual (de 20:30 a 22:30), 
de dilluns a divendres, -per hora-. 
 
d.1.1) Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques:  
   a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions..............……………...     0,00 € 
   b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible..................................   0,00 € 
   c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip Netbooks sense material fungible......   0,00 € 
   d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible..................................   0,00 € 
   e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible.............................................   
 0,00 € 
    f) Cessió d’ús de la cuina amb estris…………………………………………………………………….........  0,00 € 
 
d.1.2) Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca:  
 
  a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions..............……………...      8,00 € 
   b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible..................................   12,00 € 
   c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip Netbooks sense material fungible......   24,00 € 
   d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible..................................   24,00 € 
  e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible.............................................    18,00 € 
   f) Cessió d’ús de la cuina amb estris…………………………………………………………………….........   24,00 € 
 
d.2) Utilització de les sales i aules dels edificis de la Fassina, en horari no habitual (de 20:30 a 22:30), de 
dilluns a divendres, -per hora-. 
 
d.2.1) Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques: 
 
a) Cessió d’ús sales i despatxos per entrevistes o petites reunions.........................................……... 8,00 € 
b) Cessió d’ús aula de formació amb PDI sense material fungible.................................................. 12,00 € 
c) Cessió d’ús aula de formació amb PDI i equip Netbooks sense material fungible....................... 24,00 € 
d) Cessió d’ús aula de noves tecnologies sense material fungible................................................... 24,00 € 
e) Cessió d’ús sala actes amb PDI sense material fungible............................................................... 18,00 € 
f) Cessió d’ús de la cuina amb estris……………………………………………..………...……................................ 24,00 € 
 
d.2.2) Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca (s’incrementaran tots els preus en un 25%) 
 
d.3) Utilització de les sales i aules dels edificis de la Fassina en dissabtes, diumenges i festius 
intersetmanals (de 8:00 a 20:30 hores) -per hores-, caldrà la sol·licitud d’un mínim de dues hores 
 
d.3.1) Entitats de Vilafranca sense afany de lucre i Administracions públiques: (s’incrementaran tots els 
preus en un 50%) 
 
d.3.2) Entitats amb afany de lucre o de fora de Vilafranca (s’incrementaran tots els preus en un 75%) 
 
La concessió de l’ús de les sales i aules dels edificis estarà condicionada al bon funcionament de 
les activitats regulars del servei d’Ocupació i Formació. 
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d.4) Impressions: 
     DIN A4 blanc i negre, per full  ...............................................................................................  0,10 € 
     DIN A4 color, per full  ............................................................................................................  0,51 € 
 
S’aplicarà una bonificació del 25 per 100 si les impressions o fotocòpies es fan a doble cara. 
 
e) Per l’adquisició de material i estris municipals (IVA inclòs): 
 
. Comandament de ràdio freqüència ..................................................................................  37,34 € 
  (En cas de pèrdua o deteriorament d’un comandament, s’haurà d’abonar el preu del nou 
  comandament que es sol·liciti.  Tanmateix, en cas de robatori del comandament justificat   
  documentalment amb una denúncia policial, el comandament es lliurarà sense cap cost 
  per part del ciutadà/na) 
. Clau de pilona flexible ......................................................................................................             5,11 
€/u. 
. Clau manual triangular ......................................................................................................   23,86 € 
. Tarja per a la recàrrega d’un vehicle elèctric............................................................ ..............   5€/unitat* 
  *Les persones empadronades a Vilafranca del Penedès tindran una bonificació del 100%. 
 
f) Entrades a la Casa de la Festa Major: 
 
. Majors de 65 anys .............................................................................................................  entre 2 i 10 €* 
. De 26 a 65 anys .................................................................................................................  entre 5 i 15 €* 
. De 15 a 25 anys (amb carnet) ...........................................................................................  entre 2 i 10 €* 
. De 7 a 14 anys ...................................................................................................................  entre 2 i 10 €* 
. De 0 a 3 anys......................................................................................................................  0,00 €* 
. De 3 a 6 anys......................................................................................................................  entre 2 i 10 €* 
. Grups d’adults (mínim 20 persones) .................................................................................  entre 2 i 10 €* 
. Escoles de Vilafranca del Penedès ....................................................................................  entre 20 i 50 €* 
 
* El Ple delega a la Junta de Govern Local l’aprovació dels imports definitius. 
 
g) Per l’adquisició de material compostable o reutilitzable (a entitats sense afany de lucre): 
 
. Got compostable ...............................................................................................................  0,15 € 
. Plat compostable ...............................................................................................................  0,15 € 
. Tassa de cafè compostable ...............................................................................................  0,10 € 
. Joc de coberts compostabe...............................................................................................  0,52 € 
. Got reutilitzable no retornat .............................................................................................  0,52 € 
 
h) A l’Espai municipal de la Muntanya de Sant Jaume   
. Lloguer d’una taula de pícnic  ………………………………………………………..…………………..            3,07 € 
. Lloguer d’un tauló amb cavallets ……………………………………………………………………………..            3,07 € 
. Lloguer d’una barbacoa …………………………………………………………………………………………...             3,07 € 
. Subministrament de combustible …………………………………………………………………..………..            4,09 € 
 
i) Per l’ús de la sala de Formació (capacitat màxima 40 p) a l’edifici Km 0 de promoció Turística (per 
hora): 
-Lloguer aula de formació, amb dret  a projector,  per a empreses i entitats amb ànim de lucre vinculades 
a la promoció turística : 

- De dilluns a divendres de 9 a 22h................................................................             26,69 € 
- Dissabtes i festius de 9 a 22h.......................................................................             29,05 € 
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- Lloguer aula de formació, amb dret  a projector,  per a associacions  i entitats sense ànim de lucre 
vinculades a la promoció turística : 

-       De dilluns a divendres de 9 a 15h.................................................................             0,00 € 
-       De dilluns a divendres de 15 a 22 h .............................................................           16,47 € 
- Dissabtes i festius de 9 a 22h........................................................................           18,83 € 
  

9.- Servei d’impressions i fotocòpies del servei de Joventut 
 
9.1. Sales d’estudi (Casa Amiguet i ESCAVI) 
         DIN A4 blanc i negre, per full  ................................................................................   0,10 € 
 
9.2. Servei d’Informació i Assessorament per a Joves – SIAJ Vilafranca 
        DIN A4 blanc i negre, per full  .................................................................................   0,10 €   
 
 

18.- Prestació patrimonial no tributària per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals. 

 
Modificar l’ordenança fiscal número 18, segons el literal següent:    
 
18.- Prestació patrimonial no tributària per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies 
públiques municipals. 
  
Article 1r. - Concepte 
 
1.- D'acord amb el que estableix l'article 57, en relació amb l'article 20, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la 
taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques d'aquest municipi dintre 
de les zones determinades per aquest Ajuntament mitjançant l’Ordenança municipal de circulació 
aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el 28 de juny de 2016. Tanmateix, en gestionar el servei i 
percebre els imports una empresa contractista, les tarifes o quotes tenen la naturalesa de prestació 
patrimonial de caràcter públic no tributari, d’acord amb allò que disposa l’article 20.6 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes locals 
 
2.- Als efectes d'aquesta prestació s'entendrà per estacionament qualsevol immobilització, en un espai 
situat en la zona establerta i delimitada com estacionament controlat o zona blava, d'un vehicle, la 
durada de la qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació. 
 
Article 2n. - Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de la prestació, els conductors que estacionin els vehicles en els termes previstos 
en l'apartat primer de l'article anterior. 
 
Article 3r. - Quota 
 
1.- La quota d'aquesta prestació serà la que es fixa a continuació: 
 
. Estacionament per 1 hora ..................................................... 1,15 € 
. Estacionament per 2 hores .................................................... 2,25 € 
 
2.- L'import del tiquet anomenat d'excés de temps o anul·lació de denúncia, regulat per l’article 37 de 
l’Ordenança municipal de circulació, serà de 5,60 €. 
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3.- Així mateix, es delimiten dues zones en les quals s’aplicarà per als residents dos tipus d’avantatges. 
 
Aquestes dos àmbits són la “zona de carrers d’estacionament sota control horari” i la “zona de 
proximitat als carrers d’estacionament sota control horari” (segons el llistat de carrers i el plànol de 
zones que el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament delimiti). 
 
3.1.- Els residents de la “zona de carrers d’estacionament sota control horari” podran sol·licitar a 
l’empresa concessionària una targeta especial (una per vehicle) per un import de 22,15 €, la qual atorga 
un crèdit de 31,05 € -d’acord amb les quotes de l’apartat anterior- sense caducitat temporal fins a 
l’esgotament del crèdit. A més, podran demanar una enganxina -de caducitat anual- que autoritzarà 
l’estacionament gratuït en zona blava de 9:00 a 10:00 i de 20:00 a 20:30 hores. 
 
3.2 Els residents de la “zona de proximitat als carrers d’estacionament sota control horari” podran 
sol·licitar únicament l’enganxina que els permetrà l’estacionament gratuït en zona blava, en els mateixos 
horaris que es detallen en el punt 3.1 
 
Per beneficiar-se d’aquests avantatges, caldrà presentar en el moment de la sol·licitud, un volant 
d’empadronament i el rebut de pagament de l’impost de circulació de l’any en curs. 
 
4.- L'horari d'estacionament controlat dels vehicles, serà l’indicat en la senyalització corresponent, 
d’acord amb l’article 35 de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, aprovada pel Ple 
municipal en sessió celebrada el 28 de juny de 2016. 
 
5.- Als vehicles amb Etiqueta Emissions Zero, s’aplicarà una exempció total de pagament en zona blava, per un 
màxim d’estacionament de 2 hores. El vehicle haurà de disposar en lloc visible el distintiu oficial que ho 
acrediti. 
 
Article 4t. - Meritació de la prestació 
 
1.- La meritació de la prestació es genera en el moment que s’efectuï aquest estacionament en les vies 
públiques compreses en les zones determinades per l'Ajuntament, segons el previst en l'article 1r. 
 
2.- El pagament de la prestació es realitzarà mitjançant l'adquisició dels corresponents efectes 
municipals valorats, tiquets. Aquests tiquets s'hauran d'adquirir en els llocs habilitats a aquest efecte, és 
a dir en qualsevol de les màquines que els expedeixen, i que es troben a l'entorn de les "zones blaves". 
Per tal d'acreditar aquest pagament, el tiquet a què es refereix l'apartat anterior s'haurà d'exhibir en la 
part interior del parabrisa, de manera que sigui, totalment visible, des de l'exterior les dades referides al 
període de temps abonat mitjançant el tiquet. La durada de l'estacionament no pot excedir, en cap cas, 
de dues hores. 
 
Disposició Final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i 
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2019. El seu període de vigència es mantindrà 
fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
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19.- Preu públic per escolarització en llars municipals d’infants. 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, segons el literal següent: 
 
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran: 
 
a).- Per inscripció .....................................................................................   55,19 €/anuals 
 
b).- Per assistència (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h)  ..................  363,83 €/mes 
 
c).- Per l’ús fix dels serveis complementaris: 
Ampliació horària de 8 a 9 del matí ........................................................  27,59 €/mes 
Permanència de 13 a 15 h (usuaris menjador) .......................................  76,65 €/mes 
Àpat diari ................................................................................................  4,47 €/dia 
 
d).- Per l’ús esporàdic dels serveis complementaris: 
Permanència de 13 a 15 h més àpat ......................................................  13,90 €/dia 
Ampliació horària de 8 a 9 del matí ........................................................  5,09 €/dia 
 
S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el 
nucli familiar ha d’estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar. 
  
Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del 
servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb 
uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. Les famílies interessades en sol·licitar-les 
hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, autoritzant la consulta de les seves dades fiscals 
vigents a l’Agència Tributària. 
 
El concepte d’unitat familiar que es tindrà en compte és el següent: 
  

1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no separats 
legalment i, si en tenen:  

a. Els fills menors, amb excepció dels que viuen independentment dels pares 
amb el seu consentiment.  

b. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat 
prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s’adquireix als 18 anys.  

2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La 
que formen els fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els 
requisits especificats per a la modalitat 1.  

 
Pel que fa a la renda equivalent, és el total d’ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel 
nombre equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la unitat 
familiar es calcula sumant: 

▪ 1 unitat pel primer adult  

▪ 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d’edat o més  

▪ 0,3 unitats als menors de 14 anys d’edat  

▪ a les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,5 unitats  

▪ a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33 % 
se’ls afegirà 0,3 unitats.” 

 
 
 



   
 
      Intervenció General 
 

49 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat       
 

 
 
 
 
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00h i de 15.00 a 
17.00h) seran les següents: 
 
a).- Categoria A. Fins a 8.000,00 € de renda equivalent ..................................   38,84 €/mes 

 
b).- Categoria B. Entre 8.000,01 i 12.750,00 € de renda equivalent ...............   67,45 €/mes 
 
c).- Categoria C. Entre 12.750,01 i 17.000,00 € de renda equivalent .............   87,89 €/mes 
 
d).- Categoria D. Entre 17.000,01 i 25.500,00 € de renda equivalent ............ 117,53 €/mes 
 
e).- Categoria E. Entre 25.500,01 i 34.000,00 € de renda equivalent ............. 136,95 €/mes 
 
f).- Categoria F. Superior a 34.000,00 € de renda equivalent  ......................... 182,94 €/mes 
 
 
Pel que fa als serveis complementaris d’us fix, per a les Categories A i B, s’estableix una bonificació del 
30% sobre les tarifes d’aquests serveis. 
 
S’oferirà un servei d’acollida durant la primera quinzena de juliol amb horaris, grups i funcionaments 
diferents.  Hi haurà una quota única de 104,24€. 
 
Per a les categories A i B, s’estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d’aquest servei. 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, segons el literal següent: 
 
1.- La inscripció s’abonarà en el moment de confirmar l’acceptació de la plaça a les llars municipals 
d’infants. La família haurà d’efectuar l’ingrés bancari a l’entitat que se li indicarà des de l’Ajuntament, 
aportant el resguard com a comprovant de l’operació.  

 
2.- L’Ajuntament expedirà mensualment un rebut que s’haurà de liquidar mitjançant domiciliació 
bancària dins el mes al que es refereix el document cobrador. Es cobraran deu mensualitats per curs 
escolar, de setembre a juny. 

 
3.- Pel que fa als serveis complementaris, tant fixes com esporàdics, es cobraran posteriorment, per mes 
vençut . 

 
4.- Només es procedirà a la devolució de l’import d’algun dels conceptes esmentats als punts anteriors 
(inscripció, quota mensual per assistència a la llar i/o serveis complementaris) si l’anul·lació o 
modificació del servei s’ha fet per causes imputables a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.” 
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20.- Preu públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals. 

 
Modificar íntegrament l’ordenança fiscal número 20, segons el literal següent:  
 
ORDENANÇA 20.  

PREU PÚBLIC PER PRESTACIONS DE SERVEIS DE CAIRE ESPORTIU I EN INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

 
ARTICLE 1R.- CONCEPTE 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi estableix el Preu 
Públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals, que es regirà per aquesta 
ordenança. 
 
ARTICLE 2N.- OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR 
L'obligació de contribuir neix per la sol·licitud de la prestació del servei per part dels usuaris, per la 
utilització mitjançant l'entrada en els recintes de les instal·lacions esportives o des que s'utilitzen els serveis 
que es detallen en les tarifes. 
 
ARTICLE 3R.- OBLIGAT AL PAGAMENT 
Estan obligats al pagament les persones físiques o jurídiques i qualsevol tipus d'entitat o associació, usuaris 
de les instal·lacions esportives municipals o dels seus serveis. 
 
ARTICLE 4T.- QUANTIA 
 
1. Ús esportiu d'un espai esportiu per usuaris i entitats de Vilafranca, sense afany de lucre (per hora) 
(aplicació juliol 2019): 
 
ESPAI 1 ......................................................................................... 5,70 € 
- 1 pista del pavelló firal 
- 1 pista exterior coberta 
- 1 pista esportiva escolar 
- Espais esportius sense equipament  especialitzat 
 
ESPAI 2 ......................................................................................... 11,10 € 
- 1 pista del pavelló de la Gamba 
- 1 pista de 16x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba 
- Pista del gimnàs municipal 
- 1 pista del pavelló d’hoquei 
- Sala esportiva escolar coberta 
- Camp de futbol de terra 
 
ESPAI 3 ......................................................................................... 12,70 € 
- 1 pista de 32x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba 
- Espais esportius amb equipament  especialitzat 
 
ESPAI 4 ......................................................................................... 20,00 € 
- camp de gespa artificial 
- espais esportius de la pista d’atletisme 
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S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai esportiu descrit o més d’un 
espai. 
 
Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos superiors a 1 hora. 
 
Per usos continuats durant un període mínim de 3 mesos i una periodicitat mínima d’un ús setmanal, 
s’aplicarà un 20% de descompte sobre els preus.  
 
3. Ús d'un espai esportiu fora d'horari d'obertura segons calendari (aplicació juliol 2019): 
Per hora o fracció ............................................................................  30,00 € 
 
Aquesta tarifa s’aplicarà conjuntament amb la tarifa prevista per l’ús de la instal·lació esportiva que 
s’utilitzi.  
 
Aquesta tarifa no es cobrarà a les entitats que disposin de conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca per 
l’ús de les instal·lacions esportives municipals, quan per motius degudament justificats o competicions 
que no es poden realitzar en altres dates o horaris, hagin d’utilitzar les instal·lacions esportives fora de 
l’horari habitual de forma justificada.  
 
4. Ús esportiu d'un espai esportiu per usuaris o entitats de fora de Vilafranca, sense afany de lucre, 
per hora (aplicació juliol 2019): 
 
ESPAI 1 ......................................................................................... 28,70 € 
- 1 pista del pavelló firal 
- 1 pista exterior coberta 
- 1 pista esportiva escolar 
- Espais esportius sense equipament  especialitzat 
 
ESPAI 2 ......................................................................................... 55,30 € 
- 1 pista del pavelló de la Gamba 
- 1 pista de 16x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba 
- Pista del gimnàs municipal 
- 1 pista del pavelló d’hoquei 
- Sala esportiva escolar coberta 
- Camp de futbol de terra 
 
ESPAI 3 ......................................................................................... 63,70 € 
- 1 pista de 32x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba 
- Espais esportius amb equipament  especialitzat 
 
ESPAI 4 ......................................................................................... 99,50 € 
- camp de gespa artificial 
- espais esportius de la pista d’atletisme 
 
S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai esportiu descrit o més d’un 
espai. 
 
Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos superiors a 1 hora. 
 
5. Ús esportiu d'un espai esportiu, per activitats amb afany de lucre i ús no esportiu, per hora 
(aplicació juliol 2019): 
 
ESPAI 1 ......................................................................................... 57,20 € 
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- 1 pista del pavelló firal 
- 1 pista exterior coberta 
- 1 pista esportiva escolar 
- Espais esportius sense equipament  especialitzat 
 
ESPAI 2 ......................................................................................... 110,60 € 
- 1 pista del pavelló de la Gamba 
- 1 pista de 16x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba 
- Pista del gimnàs municipal 
- 1 pista del pavelló d’hoquei 
- Sala esportiva escolar coberta 
- Camp de futbol de terra 
 
ESPAI 3 ......................................................................................... 127,50 € 
- 1 pista de 32x20 m de l’ampliació del pavelló de la Gamba 
- Espais esportius amb equipament  especialitzat 
 
 
ESPAI 4 ......................................................................................... 199,00 € 
- camp de gespa artificial 
- espais esportius de la pista d’atletisme 
 
S’aplicarà la proporció del preu establert quan s’utilitzi una divisió de l’espai esportiu descrit o més d’un 
espai. 
 
Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos superiors a 1 hora. 
 
 
6 a 23. Activitats esportives especialitzades (aplicació juliol 2019) 
 
6. Activitat especialitzada 1 (per activitat) .................................. 2,00 € 
7. Activitat especialitzada 2 (per activitat) .................................. 3,00 € 
8. Activitat especialitzada 3 (per activitat) .................................. 4,00 € 
9. Activitat especialitzada 4 (per activitat) .................................. 6,00 € 
10. Activitat especialitzada 5 (per activitat) ................................ 8,00 € 
11. Activitat especialitzada 6 (per activitat) ................................ 10,00 € 
12. Activitat especialitzada 7 (per activitat) ................................ 12,00 € 
13. Activitat especialitzada 8 (per activitat) ................................ 14,00 € 
14. Activitat especialitzada 9 (per activitat) ................................ 16,00 € 
15. Activitat especialitzada 10 (per activitat) .............................. 18,00 € 
16. Activitat especialitzada 11 (per activitat) .............................. 20,00 € 
17. Activitat especialitzada 12 (per activitat) .............................. 22,00 € 
18. Activitat especialitzada 13 (per activitat) .............................. 24,00 € 
19. Activitat especialitzada 15 (per activitat) .............................. 28,00 € 
20. Activitat especialitzada 17 (per activitat) .............................. 32,00 € 
21. Activitat especialitzada 19 (per activitat) .............................. 40,00 € 
22. Activitat especialitzada 21 (per activitat) .............................. 48,00 € 
23. Activitat especialitzada 22 (per activitat) .............................. 56,00 € 
 
24. Matrícula abonament general al complex aquàtic (aplicació juliol 2019): 
- infant ......................................................................................... 38,24 € 
- jove ............................................................................................ 38,24 € 
- adult .......................................................................................... 57,33 € 
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- gent gran ................................................................................... 38,24 € 
- 1r membre abonament familiar ................................................ 57,33 € 
- 2n a 4t membre abonament familiar ........................................ 38,24 € 
- 5è membre i més abonament familiar ...................................... 0,00 € 
 
S’estableix un 10% de descompte sobre aquestes tarifes pels joves que presentin el “Carnet Jove” de la 
Generalitat de Catalunya, vigent. 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
25. Matrícula abonament de migdia al complex aquàtic (aplicació juliol 2019): 
- infant ......................................................................................... 19,09 € 
- jove ............................................................................................ 19,09 € 
- adult .......................................................................................... 28,66 € 
- gent gran ................................................................................... 19,09 € 
 
S’estableix un 10% de descompte sobre aquestes tarifes pels joves que presentin el “Carnet Jove” de la 
Generalitat de Catalunya, vigent. 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
26. Abonament general al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2019): 
- infant ......................................................................................... 18,77 €   
- jove ............................................................................................ 36,07 €   
- adult .......................................................................................... 41,78 €   
- gent gran ................................................................................... 20,85 €   
- 1r membre abonament familiar ................................................ 41,78 €   
- 2n membre abonament familiar ............................................... 33,49 €   
- 3r i 4t membre abonament familiar .......................................... 20,85 €   
- 5è membre i més abonament familiar ...................................... 0,00 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
27. Abonament de migdia al complex aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2019): 
- Infant: la tarifa correspondrà al 75% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat. 
- Jove: la tarifa correspondrà al 75% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat. 
- Adult: la tarifa correspondrà al 75% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat. 
- Gent gran: la tarifa correspondrà al 75% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat. 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
28. Entrada complex aquàtic (aplicació juliol i inici activitats 2019): 
- 15 entrades puntual infant ........................................................ 40,41 €   
- 15 entrades puntual jove .......................................................... 68,97 €   
- 15 entrades puntual adult ......................................................... 80,20 €   
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- 15 entrades puntual gent gran .................................................. 40,41 €   
- abonament estiu infant–període d’obertura d’estiu ................ 56,50 €   
- abonament estiu jove–període d’obertura d’estiu ................... 80,23 €   
- abonament estiu adult–període d’obertura d’estiu .................. 101,33 €   
- abonament estiu gent gran–període d’obertura d’estiu ........... 51,12 €   
- abonament estiu infant–1 mes ................................................. 35,24 €   
- abonament estiu jove–1 mes .................................................... 50,04 €   
- abonament estiu adult–1 mes ................................................... 63,21 €   
- abonament estiu gent gran–1 mes ............................................ 31,89 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
- entrada puntual infant .............................................................. 3,14 €   
- entrada puntual jove ................................................................. 5,31 €   
- entrada puntual adult ............................................................... 6,20 €   
- entrada puntual gent gran ........................................................ 3,14 €   
 
El preu és el  mateix per totes les persones que gaudeixen del servei, independentment del seu lloc de 
residència. 
 
29. Entrada piscines d'estiu (aplicació inici activitats estiu 2019): 
- 15 entrades puntual infant ........................................................ 33,35 €   
- 15 entrades puntual jove .......................................................... 45,79 €   
- 15 entrades puntual adult ......................................................... 52,32 €   
- 15 entrades puntual gent gran .................................................. 26,22 €   
- abonament estiu infant–període d’obertura d’estiu ................ 38,19 €   
- abonament estiu jove–període d’obertura d’estiu ................... 52,45 €   
- abonament estiu adult–període d’obertura d’estiu .................. 59,82 €   
- abonament estiu gent gran–període d’obertura d’estiu ........... 30,31 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
- entrada puntual infant .............................................................. 2,51 €   
- entrada puntual jove ................................................................. 3,49 €   
- entrada puntual adult ............................................................... 3,96 €   
- entrada puntual gent gran ........................................................ 1,95 €   
 
El preu és el  mateix per totes les persones que gaudeixen del servei, independentment del seu lloc de 
residència. 
 
30. Entrada de grup (aplicació juliol 2019): 
Complex Aquàtic 
        - infants ................................................................................ 2,54 €   
        - joves i adults ....................................................................... 4,97 €   
Piscines d'Estiu 
        - infants ................................................................................ 1,96 €   
        - joves i adults ....................................................................... 3,09 €   
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El preu és el  mateix per totes les persones que gaudeixen del servei, independentment del seu lloc de 
residència. 
 
31. Cursos aquàtics d'hivern, per trimestre (aplicació juliol 2019): 
- infant menys de 6 anys -1 sessió setmanal- .............................. 63,12 €   
- infant menys de 6 anys -2 sessions setmanals- ......................... 115,89 €   
- infant de 7 a 15 anys -1 sessió setmanal- .................................. 52,86 €   
- infant de 7 a 15 anys -2 sessions setmanals- ............................. 96,58 €   
- jove -1 sessió setmanal-............................................................. 56,61 €   
- jove -2 sessions setmanals- ....................................................... 102,99 €   
- adult -1 sessió setmanal- ........................................................... 65,67 €   
- adult -2 sessions setmanals- ...................................................... 121,00 €   
- gent gran -1 sessió setmanal- .................................................... 38,70 €   
- gent gran -2 sessions setmanal- ................................................ 60,65 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
32. Activitats de contingut terapèutic amb fisioterapeuta (aplicació juliol 2019): 
- 1 sessió / setmanal .................................................................... 65,00 €   
- 2 sessió / setmanal .................................................................... 121,90 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
33. Cursos aquàtics d'estiu, per curs (aplicació inici activitats estiu 2019): 
- infant menys de 6 anys .............................................................. 51,29 €   
- infant de 7 a 15 anys ................................................................. 43,27 €   
- jove ............................................................................................ 56,65 €   
- adult .......................................................................................... 65,79 €   
- gent gran ................................................................................... 32,94 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
34. Activitats escolars, per alumne/sessió (aplicació juliol 2019): 
- escoles de Vilafranca menys de 5 anys ...................................... 1,07 € 
- escoles de Vilafranca a partir de 1r ........................................... 0,88 € 
- escoles de fora de Vilafranca menys de 5 anys ......................... 2,06 € 
- escoles de fora de Vilafranca a partir de 1r ............................... 1,48 € 
 
35.  Activitats dirigides al complex aquàtic no incloses en l'abonament (aplicació juliol 2019): 
- activitats d'una sessió/setmana ................................................ 20,33 €   
- activitats de dues sessions/setmana ......................................... 22,68 €   
- activitats de tres sessions/setmana ........................................... 29,44 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu 
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36. Servei de tècnic esportiu personal per grups individualitzats, per sessió (aplicació gener 2019): 
- infant 1 sessió -fins 2 persones- ................................................ 42,87 €  
- infant 5 sessions -fins 2 persones- ............................................. 183,70 €   
- jove i adult 1 sessió -fins 2 persones- ........................................ 36,77 €  
- jove i adult 5 sessions -fins 2 persones- .................................... 148,76 € 
- gent gran 1 sessió -fins 2 persones-........................................... 30,58 €   
- gent gran 5 sessions -fins 2 persones- ....................................... 137,77 €   
- infant 1 sessió -3 o 4 persones- ................................................. 48,95 €   
- infant 5 sessions -3 o 4 persones- ............................................. 214,30 €   
- jove i adult 1 sessió -3 o 4 persones- ......................................... 42,87 €   
- jove i adult 5 sessions -3 o 4 persones- ..................................... 183,70 €   
- gent gran 1 sessió -3 o 4 persones- ........................................... 36,77 €   
- gent gran 5 sessions -3 o 4 persones- ........................................ 153,08 €   
 
Per la contractació de 10 o més sessions de joves o adults, fins 2 persones, s’aplicarà el preu de 24,79 
€/sessió i de 20,66 €/sessió per persones residents a Vilafranca. 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu 
 
37. Lloguer de taquilles al complex aquàtic, per mes (aplicació juliol 2019): 
- infant ......................................................................................... 8,84 € 
- jove ............................................................................................ 8,84 € 
- adult .......................................................................................... 11,00 € 
- gent gran ................................................................................... 8,84 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu 
 
38. Serveis de fisioteràpia al complex aquàtic (aplicació juliol 2019): 
- sessió de fisioteràpia de 30 minuts ........................................... 39,91 € 
- sessió de fisioteràpia de 50 minuts ........................................... 51,17 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu 
 
39. Abonament d’activitats físiques d’estiu, juliol i agost (aplicació estiu 2019): 
- infant ......................................................................................... 30,37 €   
- jove ............................................................................................ 41,68 €   
- adult .......................................................................................... 47,63 €   
- gent gran ................................................................................... 23,91 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu 
 
40. Servei d’acolliment d’infants al Complex Aquàtic (aplicació juliol 2019): 
Serà gratuït per als infants que siguin fills o depenguin de la guarda i custòdia legal de persones 
abonades al Complex Aquàtic (abonament general i abonament de migdia exclusivament), o infants que 
siguin germans de cursetistes (durant la mateixa franja horària de l’activitat de l’infant) 
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Pels infants que siguin fills o depenguin de la guarda i custòdia legal de persones no abonades al 
Complex Aquàtic: 
Per primera hora ......................................................................... 2,05 € 
Cada ½ hora següent ................................................................... 1,06 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu 
 
42. Tiquet d’acompanyant a cursos de natació al Complex Aquàtic (aplicació juliol 2019): 
- Tiquet per acompanyant a un curs d’una sessió a la setmana .........................................  11,40 €/mes 
- Tiquet per acompanyant a un curs de dos sessions a la setmana ....................................  17,11 €/mes 
- Tiquet per acompanyant infant a un curs d’una sessió a la setmana ..............................  5,71 €/mes 
- Tiquet per acompanyant infant a un curs de dos sessions a la setmana .........................  11,41 €/mes 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació del 7% sobre aquest 
preu. 
 
43. Accés puntual a la pista d’atletisme per grups de fora de Vilafranca (aplicació juliol 2019): 
Per cada fracció de 20 persones .........................................................................................   30,30 € 
 
Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme i al préstec del material bàsic. 
 
Els grups com a màxim poden ser de 60 persones Els grups de més de 20 persones necessitaran d’una reserva 
prèvia de la instal·lació. 
 
45. Matrícula abonament mini (aplicació juliol 2019): 
- Totes les edats  ......................................................................................................................... 
 .....................................................................................................9,36 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
46. Abonament MINI o PADEL al Complex Aquàtic (per mes) (aplicació gener 2019): 
- Infant: la tarifa correspondrà al 40% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat 
- Jove: la tarifa correspondrà al 40% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat 
- Adult: la tarifa correspondrà al 40% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat 
- Gent gran: la tarifa correspondrà al 40% del preu d’abonament general en la mateixa franja d’edat 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
48. Quota de manteniment per abonats del Complex Aquàtic (per mes) (aplicació juliol 2019): 
 
La tarifa correspondrà al 20% de l’import de la matrícula que li correspondria pel tipus d’abonament en 
que es trobi la persona i que sigui d’aplicació en el moment de sol·licitar aquesta tarifa. 
 
Cal ser abonat efectiu en el moment de sol·licitar l’aplicació d’aquesta quota. El manteniment en 
aquesta tarifa té una durada compresa entre 2 i 4 mesos. 
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49. Activitats competitives de lleure (aplicació gener 2019): 
- lliga amb 1 tècnic/àrbitre, per temporada i equip ....................   525,00 € 
- lliga amb 2 tècnics/àrbitre, per temporada i equip ...................   680,00 € 
 
S’aplicarà la proporció del preu establert quan la competició tingui una durada inferior a la temporada 
esportiva. 
 
50. Lloguer de pista de pàdel, per 1 hora o fracció (aplicació gener 2019): 
- Per persona abonada al Complex Aquàtic.................................   1,65 € 
- Per persona no abonada al Complex Aquàtic ...........................   2,48 € 
 
Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions de 30 minuts, en els usos superiors a 1 hora. 
 
El preu és el  mateix per totes les persones que gaudeixen del servei, independentment del seu lloc de 
residència. 
 
 
51. Il·luminació pista de pàdel, per 1 hora o fracció (Aplicació juliol 2019): 
- il·luminació ................................................................................ 2,66 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
52. Lloguer de material de pàdel, per 1 hora o fracció (Aplicació juliol 2019): 
- 1 raqueta de pàdel .................................................................... 1,71 € 
- 1 pot de pilotes de pàdel ........................................................... 1,71 € 
- 1 pot de pilotes de pàdel i 1 raqueta de pàdel .......................... 2,66 € 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
53. Activitats de preparació maternal a l’aigua (Aplicació juliol 2019): 
- preu mensual per l’activitat programada .................................. 56,45 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
54. Activitats terapèutiques, Programa Activa’t amb informe mèdic (Aplicació juliol 2019): 
- preu trimestral per l’activitat programada ................................ 96,67 €   
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
55. Activitats d’iniciació esportiva al Complex Aquàtic, Programa Aigua-Joc (Aplicació inici activitats 
d’estiu 2019): 
- preu setmanal (5 sessions) per l’activitat programada ............. 60,74 €   
 



   
 
      Intervenció General 
 

59 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat       
 

Es dividirà el preu de forma proporcional, en fraccions d’1 dia, per usos reduïts del servei. 
 
Les persones residents a Vilafranca (que figurin empadronades al municipi en la data d’inscripció i 
durant el període de vigència del servei que es presta) gaudiran d’una bonificació de 7% sobre aquest 
preu 
 
56. Participació en recorreguts Enorunning Penedès, per participació i corredor (Aplicació gener 2019): 
- recorregut tipus A...................................................................... 10 € 
- recorregut tipus B ...................................................................... 12 € 
- recorregut tipus C ...................................................................... 15 € 
- recorregut tipus D ..................................................................... 20 € 
- recorregut tipus F ...................................................................... 25 € 
- recorregut tipus G ..................................................................... 30 € 
 
57. Participació en grup en recorreguts Enorunning Penedès (Aplicació gener 2019): 
- grups entre 10 i 14 corredors .................................................... 10% de descompte en la tarifa 56 
- grups entre 15 i 19 corredors .................................................... 15% de descompte en la tarifa 56 
- grups entre 20 i 24 corredors .................................................... 20% de descompte en la tarifa 56 
- grups de més de 25 corredors ................................................... 25% de descompte en la tarifa 56 
 
Els grups han d’efectuar una única inscripció amb tots els corredors i efectuar un pagament únic en el moment 
de contractar el servei. 
 
ARTICLE 4T BIS – ALTRES ASPECTES 
 
1- Estan obligats al pagament les persones físiques i/o jurídiques i qualsevol tipus d’entitat o associació, 
usuari/a de les instal·lacions esportives municipals (IEM) o dels serveis, llevat que s’estableixin condicions 
diferents per acord de l’òrgan competent. 
 
2- Es preveu una reducció de fins el 50% sobre els preus estipulats per activitats individuals a les persones 
que disposin del carnet blanc de l’Ajuntament de Vilafranca. Aquesta reducció no s’aplicarà quan es prevegi 
un preu concret per aquestes persones o quan ja s’apliqui un descompte per algun altre concepte. 
 
3- L’ús de les IEM no es podrà fer amb ànim lucratiu, a excepció de disposar del permís explicit de 
l’Ajuntament de Vilafranca. Quan de l’ús de les IEM les persones o entitats usuàries n’obtinguin rendiments 
econòmics, l’Ajuntament de Vilafranca podrà sol·licitar les dades que cregui més convenients respecte de la 
quantia d’aquests rendiments i establir una retenció sobre els mateixos. 
 
4- Quan es tracti de l’ús de les IEM per a la celebració d’activitats d’interès públic, es podran aplicar 
descomptes als preus establerts amb l’acord previ de l’organ competent. 
 
5- Per acorda de l’òrgan competent, es podran aplicar fiances a les persones usuàries que sol·licitin lloguers 
d’instal·lacions que en ocasions anteriors hagin desatès el “Reglament d’ús de les Instal·lacions Esportives 
Municipals” vigent, hagin produït desperfectes a les instal·lacions esportives o es pugui preveure que el 
tipus d’ús pot afectar l’estat de les instal·lacions o el seu equipament. El valor de la fiança s’establirà en 
cada cas, en funció del volum, tipologia dels usos o del risc.  
 
6- En tots els casos l’Ajuntament de Vilafranca podrà establir convenis i/o concerts amb centres educatius, 
associacions esportives i altres entitats. 
 
7- Es consideren: 
 infants: de 2 a 15 anys 
 joves:  de 16 a 25 anys 
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 adults: de 26 a 65 anys 
 gent gran: majors de 65 anys 
 
8- Els menors de 2 anys tenen tots els serveis gratuïts, excepte aquells que es programin específicament 
per aquesta població. 
 
9- Els preus dels lloguers d’espais esportius s’aplicaran en fraccions de 30 minuts a partir de la primera hora. 
 
10- Les tarifes 1, 4 i 5 inclouen l’ús de la IEM, el seu equipament, servei de vestidor, personal de consergeria 
(excepte en horaris fora del d’obertura aprovat en el calendari anual) i il·luminació quan sigui necessària. 
 
11- En la tarifa 5 l’Ajuntament de Vilafranca podrà aplicar a més a més el pagament d’un percentatge sobre 
els ingressos que generi l’entitat. 
 
12- Les tarifes 6 a 23 s’aplicaran a activitats concretes per l’acord de l’òrgan competent.  
 
13- Els preus de matrícula de les tarifes 24 i 25 s’aplicaran als abonaments del complex aquàtic. Es cobraran 
únicament un sol cop, mentre la persona usuària no es doni de baixa. 
 
14- En les tarifes 24 i 26 es considerarà la unitat familiar a la parella i els/les fills/es fins els 25 anys que 
convisquin en el mateix domicili. Caldrà acreditar-ho amb document justificatiu. 
 
15- Les persones abonades al complex aquàtic gaudiran de fins un màxim d’un 50% de descompte sobre els 
preus d’activitats de caire general no incloses dintre de l’abonament i que organitzi l’Ajuntament de 
Vilafranca en el Complex Aquàtic, dintre del seu horari habitual d’obertura. Aquestes reduccions es faran 
públiques a l’inici de cada curs o de les activitats concretes. 
 
16- La tarifa 30 s’aplicarà quan el grup tingui un mínim de 12 components, o a grups més reduïts per decisió 
expressa de l’òrgan competent. Quan el grup tingui components de diferents edats, s’aplicarà el preu que 
correspongui a cadascun dels membres del grup. S’aplicaran els preus de grup tot i que els membres facin 
ús de les piscines d’estiu o del complex aquàtic indistintament, en tot cas, s’aplicarà a cadascun el preu 
corresponent. 
 
17- Prèvia aprovació de l’òrgan competent, es podran aplicar promocions o altres avantatges que millorin 
les condicions econòmiques o d’accés a les activitats. 
 
18- Qualsevol tipus d’avantatge, descomptes, ampliacions de cobertures o altres modificacions de caire 
general que es prevegin en les ordenances municipals, seran d’aplicació sobre aquestes tarifes, sempre que 
no existeixi ja un descompte superior en la tarifa afectada. 
 
19- Els preus de la tarifa 34 s’aplicaran quan el grup estigui composat per un mínim de 12 alumnes, en el cas 
de menys de 5 anys, i de 15 a partir de primer. Quan el grup que ha de seguir l’activitat de forma 
independent estigui composat per menys alumnes s’aplicarà el preu corresponent al número mínim 
d’alumnes. 
 
20- La tarifa 39 correspon a l’abonament a les activitats físiques de lleure amb professor organitzades al 
Complex Aquàtic durant els mesos de juliol i agost. No dóna dret a la resta de serveis. 
 
21- L’aplicació de la tarifa 3 es farà conjuntament amb les tarifes previstes per l’ús de les instal·lacions 
esportives dintre dels horaris habituals d’obertura. 
 
22- Es preveu l’aplicació de descomptes pels preus públics vigents per contractacions conjuntes de 
col·lectius, segons la relació següent: 
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 Tarifes en que s’aplicaran:  
- Tarifa núm 31: cursos aquàtics d’hivern, per trimestre 
- Tarifa núm 32: cursos de natació amb fisioterapeuta 
- Tarifa núm 33: cursos aquàtics d’estiu, per curs 
- Tarifa núm 36: classes particulars al complex aquàtic, per sessió 
 
 Descomptes que s’aplicaran en les anteriors tarifes: 
- De 50 a 100 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 15% de descompte sobre el preu públic vigent 
- De 101 a 150 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 18% de descompte sobre el preu públic vigent  
- Més de 151 persones inscrites d’un mateix col·lectiu: 20% de descompte sobre el preu públic vigent  
 
 Altres descomptes: 
- Matrícula gratuïta per un abonament conjunt d’un mínim de 15 persones pertanyent al col·lectiu o 
entitat sense afany de lucre 
 
- El 15% de descompte sobre el preu núm. 38, per membres d’un mateix col·lectiu o entitat sense afany 
de lucre que estableixin un conveni de col·laboració mútua amb l’Ajuntament de Vilafranca 
 
- El 10% de descompte en les activitats dels programes de salut per a no abonats, per membres d’un 
mateix col·lectiu o entitat sense afany de lucre que estableixin un conveni de col·laboració mútua amb 
l’Ajuntament de Vilafranca 
 
23- Es preveu l’aplicació de descomptes per a les famílies que disposin de la targeta oficial de família 
nombrosa: 
 
- Quan un mínim de 3 membres de la unitat familiar s’abonin (abonament general al Complex Aquàtic, al 
primer membre se li aplicarà el mateix des compte que al segon membre 
 
- Quan un mínim de 3 membres de la unitat familiar s’inscriguin a cursos aquàtics al Complex Aquàtic, 
gaudiran un 10% de descompte sobre els preus vigents 
 
24- Els preus són imports sense IVA. El preu final resultarà d’afegir l’IVA vigent que correspongui en cada 
cas segons la legislació vigent. 
 
25- Les tarifes núm. 26 a 36, 39, 46, 50 i de la 53 a la 55 inclouen assegurança obligatòria d’accidents i de 
RC prevista en el RD58/2010. 
 
ARTICLE 5È- GESTIÓ 
 
L'exacció es considerarà acreditada simultàniament a la utilització de les instal·lacions o serveis, i es 
recaptarà segons els casos, en el moment d'entrar al recinte esportiu, quan es sol·licitin els serveis o quan 
s'efectuï la inscripció. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i serà 
aplicable a partir del primer de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
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22.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el teatre municipal Cal Bolet 
o que estiguin realitzades per la regidoria de Cultura o l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat a), paràgraf primer, segons el literal següent: 
 
El preu pel lloguer del teatre Cal Bolet s’estableix en 71,54 € per hora d’ús en dies laborables dedilluns a 
divendres i de 85,85 € per hora d’ús en dissabtes, diumenges i festius. El dia o dies de realització d’un acte 
públic l’usuari haurà de pagar un mínim de 3 hores. En dies en què no es realitzi acte públic (assaig, 
muntatge, preparatius, etc.) l’usuari haurà de pagar un mínim d’1 hora. 
 
La disponibilitat i els horaris dels espais estan condicionats a la comptabilitat amb la programació 
professional dels equipaments i els usos no professionals reservats prèviament. Igualment, l’ús dels serveis i 
l’equipament tècnic està condicionat en tot moment a la comptabilitat amb l’ús que convingui per la 
programació professional dels equipaments. 
 
L’ordre de reserva dels usos no professionals dels equipaments serà el següent: 

- Conveni d’usos escolars provinents de la Diputació (projecte anem al teatre) 
- Reserves de l’Ajuntament de regularitat anual  
- Associacions i entitats vinculades a l’àmbit del teatre, la dansa i la música 

 
El lloguer d’espais és possible de dimarts a diumenge. 
 
No s’hi realitzaran cerimònies de tipus religiós. 
 
Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el sectors del teatre, la dansa i 
la música i les escoles públiques i privades de Vilafranca que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa i 
música interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 80% en el 
preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes 
del 80% serà del 70%. En el cas de gaudir de la gratuïtat de les 9 primeres hores de lloguer, la bonificació 
posterior serà directament del 70%. 
 
Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no desenvolupin activitat en el sectors del teatre, la 
dansa i la música, interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 
70% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i 
en comptes del 70% serà del 60%. 
 
Les entitats sense afany de lucre d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès i les escoles públiques i 
privades d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès que imparteixin ensenyaments de teatre, dansa 
i música interessades en organitzar espectacles al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 50% en el 
preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació serà del 40%. 
 
Pel que fa a les referències als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre que preveu aquest 
apartat a), s’exigirà per accedir als beneficis, en el cas d’entitats amb seu a Vilafranca, que es trobin 
inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i, en tot cas, que no es tracti 
d’entitats vinculades de manera directa o indirecta amb centres dedicats al teatre, a la dansa o a la 
música que siguin de titularitat privada i amb afany de lucre. 
 
Les empreses de la comarca de l’Alt Penedès que desenvolupin activitats en el sector de la cultura 
interessades en organitzar activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 30% en el preu del 
lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 30% 
serà del 20%. 
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Les associacions d’empreses cooperatives del sector social i les associacions d’empresaris i els col·legis 
oficials de sectors professionals amb seu o delegació a la comarca de l’Alt Penedès interessades en 
organitzar activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 20% en el preu del lloguer del teatre 
les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 20% serà del 10%. 
 
Els serveis de l’Ajuntament de Vilafranca i organismes participats per aquest interessats en organitzar 
activitats al teatre Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 100% en el preu del lloguer del teatre. 
 
Pel que fa a les escoles públiques i concertades de la Vila interessades en organitzar espectacles al teatre 
Cal Bolet gaudiran d’una bonificació del 80% en el preu del lloguer del teatre les primeres 6 hores, quan 
passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 80% serà del 70%. 
En el material que l’usuari elabori per promocionar l’acte caldrà incorporar-hi, com a col·laborador, els 
logos de l’ajuntament i els equipaments si l’usuari ha rebut una bonificació.  
 
Les activitats escolars de les escoles públiques, concertades i instituts de la Vila que siguin responsabilitat 
dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del centre i que es presentin al teatre Cal Bolet en 
horari escolar, gaudiran d’una bonificació del 100% del preu del lloguer sempre i quan es tracti d’activitats 
escèniques, l’ús de la sala sigui d’un màxim de 9 hores, l’activitat vagi dirigida als mateixos alumnes i 
l’entrada sigui gratuïta. No s’inclouen en aquesta modalitat les activitats extraescolars que siguin 
responsabilitat de les AMPES, que es regiran pel paràgraf segon de l’apartat f). 
 
Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat escolar però en aquest cas dirigida al públic 
familiar, la cessió del teatre també serà gratuïta sempre i quan l’activitat tingui lloc durant el mateix dia que 
la primera representació i el temps total d’ús de la sala sigui d’un màxim d’11 hores i l’entrada sigui 
gratuïta. 

 
En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas que fos necessari i 
l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar. 
 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat e), segons el literal següent:  
 
Amb independència del preu del lloguer que s’estableixi, qualsevol entitat, persona o empresa usuària del 
teatre haurà de satisfer els següents imports per la prestació de serveis concrets: 
 
1. Utilització del linòleum en el teatre ..............................................................  66,24 € 
2. Utilització del linòleum fora del teatre .........................................................  141,31 € 
3. Muntatge de grades (preu per tarima utilitzada) .........................................  10,22 € 
4. Neteja especial de tot l’espai ........................................................................  127,75 € 
5. Utilització de torres de publicitat: 
Lloguer d’1 .........................................................................................................  684,23 € 
Lloguer de 2 (10 € de descompte) ....................................................................  1.231,61 € 
Lloguer de 3 (10 € de descompte) ....................................................................  1.744,79 € 
Lloguer de 4 (10 € de descompte) ....................................................................  2.189,53 € 
Lloguer de 5 (10 € de descompte) ....................................................................  2.565,86 € 
Lloguer de 6 (10 € de descompte) ....................................................................  2.873,76 € 
Lloguer de 7 (10 € de descompte) ....................................................................  3.113,25 € 
Lloguer de 8 (10 € de descompte) ....................................................................  3.284,30 € 
6. Ús de videoprojector (per cada muntatge) (tant al teatre com a l’auditori) 40,88 € 
7. Ús de la pantalla (per cada muntatge) (tant al teatre com a l’auditori) ......             46,00 € 
8. Vigilant de seguretat privada (preu x hora/vigilant) ....................................      Preu mercat 
9. Retirar butaques i plegar grada ............................................................          126,73 € 
10. plegar la grada Sibox ..........................................................................            40,88 € 
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11. Renovació del carnet .........................................................................              1,02 € 
12. Neteja de linòleum blanc, utilització dins i fora del teatre...................     225,00 € 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat f), segons el literal següent: 
 
Tècnic de so: 
. Per sessió de fins a 6h en un sol dia ..................................................................................  143,08 € 
. Per sessió de més de 6h en un sol dia...............................................................................  183,96 € 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat g), segons el literal següent: 
 
Tècnic de llum:  
. Per sessió de fins a 6 h  ......................................................................................................  122,64 € 
. Per sessió de més de 6 h  ..................................................................................................  183,96  € 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat h), segons el literal següent: 
 
Personal de suport: 
 
. Taquiller/a (per hora o fracció) .........................................................................................  15,84 € 
. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant .....................  15,84  € 
. Muntadors (per hora o fracció) ........................................................................................  15,84  € 
 
Modificar el redactat de l’apartat i) de l’article 5è, segons el literal següent: 
 
En tots els casos, excepte si es tracta d’entitats, particulars o empreses amb finalitat lucrativa, s’aplicarà una 
bonificació del 50% en les tarifes següents: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 12. 
 
 

23.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin a l’Auditori Municipal.   

 
Modificar el redactat de l’apartat a) de l’article 5è, segons el literal següent: 
 
a). El preu pel lloguer del l’Auditori Municipal s’estableix en 118,55 € per hora d’ús en dies laborables de 
dilluns a divendres i de 143,08 € per hora d’ús en dissabtes, diumenges i festius. El dia o dies de 
realització d’un acte públic l’usuari haurà de pagar un mínim de 3 hores. En dies en què no es realitzi 
acte públic (assaig, muntatge, preparatius, etc.) l’usuari haurà de pagar un mínim d’1 hora. 
 
La disponibilitat i els horaris dels espais estan condicionats a la compatibilitat amb la programació 
professional dels equipaments i els usos no professionals reservats prèviament. Igualment, l’ús dels 
serveis i l’equipament tècnic està condicionat en tot moment a la compatibilitat amb l’ús que convingui 
per la programació professional dels equipaments. 
 
L’ordre de reserva dels usos no professionals dels equipaments serà el següent: 

- Convenis d’usos escolars provinents de la Diputació (projecte anem al teatre) 
- Reserves de l’Ajuntament de regularitat anual 
- Associacions i entitats vinculades a l’àmbit del teatre, la dansa i la música 

 
El lloguer d’espais és possible de dimarts a diumenge. 
 
No s’hi realitzaran actes que atemptin contra la dignitat de les persones i els drets fonamentals, d’acord 
amb la legislació vigent 
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No s’hi celebraran cerimònies de tipus religiós. 
  
Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que desenvolupin activitat en el sectors del teatre, la 
dansa i la música i les escoles públiques i privades de Vilafranca que imparteixin ensenyaments de 
teatre, dansa i interessades en organitzar espectacles l’Auditori gaudiran d’una bonificació del 80% en el 
preu del lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 
80% serà del 70%. En el cas de gaudir de la gratuïtat de les 9 primeres hores del lloguer, la bonificació 
posterior serà directament del 70%. 
 
Les entitats sense afany de lucre de Vilafranca que no desenvolupin activitat en el sectors del teatre, la 
dansa i la música, interessades en organitzar espectacles a l’Auditori Municipal gaudiran d’una 
bonificació del 70% en el preu del lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es 
reduirà i en comptes del 70% serà del 60%. 
 
Les entitats sense afany de lucre d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès i les escoles 
públiques i privades d’altres poblacions de la comarca de l’Alt Penedès que imparteixin ensenyaments 
de teatre, dansa i música interessades en organitzar espectacles a l’Auditori Municipal gaudiran d’una 
bonificació del 50% en el preu del lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es 
reduirà i serà del 40%. 
 
Pel que fa a les referències als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre que preveu aquest 
apartat a), s’exigirà per accedir als beneficis, en el cas d’entitats amb seu a Vilafranca, que es trobin 
inscrites en el registre d’entitats de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i, en tot cas, que no es tracti 
d’entitats vinculades de manera directa o indirecta amb centres dedicats al teatre, a la dansa o a la 
música que siguin de titularitat privada i amb afany de lucre. 
 
Les empreses de la comarca de l’Alt Penedès que desenvolupin activitats en el sector de la cultura 
interessades en organitzar activitats a l’Auditori Municipal gaudiran d’una bonificació del 30% en el preu 
del lloguer les primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 30% 
serà del 20%. 
 
Les associacions d’empreses cooperatives del sector social i les associacions d’empresaris i els col·legis 
oficials de sectors professionals amb seu o delegació a la comarca de l’Alt Penedès interessades en 
organitzar activitats a l’Auditori Municipal gaudiran d’una bonificació del 20% en el preu del lloguer les 
primeres 6 hores, quan passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 20% serà del 10%. 
 
Els serveis de l’Ajuntament de Vilafranca i organismes participats per aquest interessats en organitzar 
activitats a l’Auditori Municipal gaudiran d’una bonificació del 100% en el preu del lloguer del teatre. 
 
Pel que fa a les escoles públiques i concertades de la Vila interessades en organitzar espectacles a 
l’Auditori Municipal gaudiran d’una bonificació del 80% en el preu del lloguer les primeres 6 hores, quan 
passi de 6 hores la bonificació es reduirà i en comptes del 80% serà del 70%. 
 
En aquests dos casos, la utilització del logotip de l’Auditori Municipal serà obligatòria per als materials 
publicitaris que generi l'espectacle. 
 
Les activitats escolars de les escoles públiques, concertades i instituts de la Vila que siguin responsabilitat 
dels mestres, que estiguin protagonitzades pels alumnes del centre i que es presentin a l’Auditori 
Municipal en horari escolar, gaudiran d’una bonificació del 100% del preu del lloguer sempre i quan es 
tracti d’activitats escèniques, l’ús de la sala sigui d’un màxim de 9 hores, l’activitat vagi dirigida als 
mateixos alumnes i l’entrada sigui gratuïta. No s’inclouen en aquesta modalitat les activitats 
extraescolars que siguin responsabilitat de les AMPES, que es regiran pel paràgraf segon de l’apartat f). 
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Quan es vulgui fer una segona representació de l’activitat escolar però en aquest cas dirigida al públic 
familiar, la cessió de l’Auditori Municipal també serà gratuïta sempre i quan l’activitat tingui lloc durant 
el mateix dia que la primera representació i el temps total d’ús de la sala sigui d’un màxim de 11 hores i 
l’entrada sigui gratuïta. 

 
En l’horari màxim de 9 hores s’ha d’incloure el muntatge escènic, l’assaig general en cas que fos 
necessari i l’acte o els actes públics que es vulguin realitzar. 
 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat e), segons el literal següent: 
 
1. Utilització del linòleum a l’auditori ...............................................................  66,24 € 
2. Neteja especial de tot l’espai ........................................................................  204,40 € 
3. Plegar 5 primeres files de la sala ...................................................................  25,55 € 
4. Plegar grada ...................................................................................................  61,32 € 
5. Muntatge de grades (preu per tarima utilitzada) .........................................  7,67 € 
6. Piano expressament afinat per l’acte ...........................................................  173,74 € 
7. Ús de videoprojector (per cada muntatge) ..................................................  40,88 € 
8. Ús de la pantalla (per cada muntatge) .........................................................  46,00 € 
9. Muntatge d’equip de connexions per a premsa ..........................................  7,67 € 
10. Vigilant de seguretat privada (preu x hora/vigilant) ..................................  Preu mercat 
11. Neteja de linòleum blanc, utilització dins i fora del teatre.................              225,00 € 
 
Modificar el redactat de l’article 5è, apartat f), segons el literal següent: 
 
Tècnics i/o personal de suport: 
 
1. Tècnic de so: 
     . Per sessió de fins a 6h en un sol dia .............................................................................  143,08 € 
     . Per sessió de més de 6h en un sol dia ..........................................................................  183,96  € 
2. Tècnic de llum (per sessió) 
     . Per sessió de fins a 6h en un sol dia .............................................................................  122,64 € 
     . Per sessió de més de 6h en un sol dia ..........................................................................  183,96 € 
 
3. Taquiller/a (per hora o fracció) .......................................................................................  15,84 € 
4. Vigilància d’accessos i interior de la sala (per hora o fracció) i per vigilant ...................  15,84 € 
5. Muntadors (per hora o fracció) ......................................................................................  15,84 € 
 
Modificar el redactat de l’apartat g) de l’article 5è, segons el literal següent: 
 
En tots els casos, excepte si es tracta d’entitats, particulars o empreses amb finalitat lucrativa, s’aplicarà una 
bonificació del 50% en les tarifes següents: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11. 
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24.- Preu públic per serveis d’hostaleria a l’Alberg Municipal       

 
Modificar íntegrament l’ordenança, segons el literal següent: 
 
024 – PREU PÚBLIC PER SERVEIS D’HOSTALERIA A L’ALBERG MUNICIPAL DE JOVENTUT 
 
Article 1r.- Concepte 
 
1.- De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest municipi 
estableix el Preu públic per la prestació de serveis d'hostaleria a l'Alberg Municipal de Joventut, que es 
regirà per aquesta Ordenança. 
 
2.- L’Alberg Municipal de Joventut és un equipament gestionat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès destinat a l’allotjament de persones que hi acudeixin  individualment o en grup. 
 
La seva finalitat principal és fomentar les relacions entre persones, associacions juvenils, culturals esportives o 
d’altres sectors de la ciutat amb persones i entitats d’altres procedències.  
 
3.- Poden fer ús de L’Alberg Municipal de Joventut tant les persones a títol individual com associacions 
o empreses. Les persones menors d’edat poden fer ús de l’alberg si van acompanyats d’un adult, ja sigui 
familiar, monitor/a, professor/a o responsable del grup. Els joves d’entre 16 i 17 anys poden fer ús de 
l’Alberg amb autorització paterna. No està permesa l’entrada d’animals, excepte els gossos pigall. 
 
Es consideren usuaris particulars:  

 Les persones que facin ús de l’Alberg pel seu interès particular i que no ho facin com a membres 

d’una associació sense ànim de lucre  o com a grup escolar. 

Es consideren entitats:  

 El conjunt de 10 o més persones que facin ús de l’Alberg com a membres d’una associació sense 

ànim de lucre o d’una institució sempre que sigui aquesta entitat l’organitzadora de l’estada o 

de l’activitat i la pagadora dels serveis. 

Es consideren grups escolars: 

 Els grups d’alumnes de centres escolars d’educació primària o secundària que, acompanyats del 

seu professorat i/o monitoratge, fan ús de l’Alberg en dies lectius, sempre que sigui el centre 

escolar l’organitzador de l’estada o de l’activitat. 

Article 2n. Disponibilitat i temporades 
 
L’Alberg prestarà els seus serveis sempre que existeixi un mínim de 10 usuaris. 
 
Els períodes de temporada baixa seran: 

 Del 8 de gener a l’11 d’abril 

 Del 23 d’abril al 20 de juny 

 Del 12 de setembre al 30 de setembre (obertura per grups d’un mínim de 20 persones) 

 De l’1 al 30 d’octubre 

 Del 4 de novembre al 4 de desembre 

 Del 9 al 22 de desembre 
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Els períodes de temporada alta seran: 

 De l’1 al 7 de gener (obertura per grups d’un mínim de 20 persones) 

 Del 12 al 22 d’abril 

 Del 21 de juny a l’11 de setembre 

 Del 31 d’octubre al 3 de novembre 

 Del 5 al 8 de desembre 

 Del 23 al 31 de desembre (obertura per grups d’un mínim de 20 persones) 
 
Article 3r. Modalitats d’ús 

    Pernoctació (P) 

 Pernoctació i esmorzar (PE) 

 Mitja pensió (MP) 

 Pensió completa (PC) 

 Ús dels espais sense pernoctació per a activitats de lleure, formació, reunions, presentacions o 
àpats, sempre que aquest ús no pertorbi l’estada d’altres usuaris que pernoctin a l’Alberg. 

 
Article 4t. Serveis bàsics inclosos en el preu de la pernoctació 

 Llençols (1 joc cada 7 dies)  

 Armari individual per a cada usuari 

 Consigna 

 Sales polivalents per a jocs, descans, estudi, TV... 

 WiFi gratuït  

 Menjador 

 Vaixella i coberteria 

 Nevera 

 Microones 

 Aparcament per a  bicicletes 

 Aparcament per a cotxes 

 Caixa forta 

 Televisió  

 Calefacció 

 Ascensor 
 
Article 5è. Serveis complementaris no inclosos en el preu de la pernoctació 

 Ús de tovalloles 

 Ús de llençols extres 

 Servei d’alimentació 

 Bugaderia 

 Rentavaixelles 

 Màquines expenedores de calents i de freds 

 Barbacoa 
 
Article 6è. Habitacions 

 L’Alberg compta amb 6 habitacions de 8 llits, una habitació de 2 llits, 2 habitacions de 3 llits,  i una 
habitació de 4 llits. Aquestes configuracions poden variar en funció de les necessitats organitzatives 
de l’Alberg. 

 La pernoctació a l’Alberg és en habitacions compartides. 

 És potestat de l’Alberg la distribució dels usuaris entre les habitacions disponibles. 

 Els usuaris particulars poden fer ús d’habitacions sense ocupar tots els seus llits abonant el 
suplement de llit buit. L’opció d’aquest ús no compartit de les habitacions està condicionat a la 
disponibilitat de places. 
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Article 7è. Horaris 

 L’estada comença a les 14:00h del dia d’arribada i finalitza a les 10:00h del dia de sortida. 

 En cas que els usuaris abandonin les habitacions més tard de les 10:00h de l’últim dia de l’estada, 
hauran d’abonar el 100% de la tarifa aplicada sense que això doni dret a passar la següent nit a 
l’alberg. 

 L’ús de les sales polivalents, el menjador, el jardí o el pati més enllà de l’horari de pernoctació del 
darrer dia obligarà els usuaris a pagar la taxa corresponent per aquest ús. 

 Els espais comuns poden ser utilitzats de les 10:00h fins a les 22:00h. A partir d’aquesta hora es 
respectarà el silenci als dormitori i als espais comuns. 

 
Article 8è Neteja 

 La neteja diària de les habitacions anirà a càrrec dels usuaris. L’Alberg es fa càrrec de la neteja dels 
sanitaris i dels espais comuns cada 2 dies durant les estades de més de 2 dies. 

 La neteja dels estris utilitzats per menjar (plats, gots, coberts, etc) anirà a càrrec dels usuaris. 

 La neteja ocasionada per activitats sense pernoctació està inclosa en el preu per l’ús d’espais. 
 
Article 9è Servei d’alimentació 

 Els usuaris que pernoctin a l’Alberg poden portar-se menjar i begudes,fent ús de la nevera i el 
microones. 

 Es poden preparar i consumir menjars i begudes exclusivament al menjador, a l’espai de barbacoa i 
al jardí..  

 Els preus fixats per als àpats i els esmorzars seran d’aplicació quan sigui l’Alberg qui presti el servei. 

 Els usuaris podran contractar serveis d’alimentació externs només en el cas que l’alberg no ofereixi 
aquests serveis. 

 
Article 10è Sanitat, salubritat i residus 

 No està permès fumar en tot el recinte de l’Alberg. 

 No està permesa la tinença, la venda o el consum de substàncies estupefaents en tot el recinte de 
l’Alberg. 

 És obligatori l’ús de sabatilles a les dutxes.  

 Els usuaris estan obligats a separar els residus que generin en els contenidors corresponents 
habilitats. 

 
Article 11è Responsabilitats 

 Les persones que utilitzin l’alberg es faran responsables dels desperfectes ocasionats per l’ús 
incorrecte del mobiliari, els estris, les instal·lacions i l’edifici, abonant l’import que generi la seva 
reparació o reposició. La persona responsable de l’alberg avaluarà els danys en el moment o amb 
posterioritat a l’estada i emetrà una factura que els especifiqui. 

 L’alberg no es responsabilitza de les pertinences dels usuaris. 

 Les persones responsables dels grups assumeixen tota la responsabilitat jurídica i econòmica i sobre 
el comportament del grup i dels seus membres. 

 
Article 12è Dret d’admissió 

 L’alberg es reserva el dret d’admissió i podrà expulsar de l’equipament aquelles persones que no 
respectin el altres usuaris o el personal de l’Alberg, i especialment per condicionants físics, psíquics 
o socials o per motius de raça, sexe, orientació sexual, cultura o religió. Igualment podran ser 
expulsades les persones que no compleixin les normes de funcionament o no respectin les 
instal·lacions.  

 En cas d’expulsió, l’Alberg no retornarà els imports que s’hagin satisfet per part de les persones 
expulsades. 
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Article 13è Registre  

 Les persones que pernoctin a l’Alberg estan obligades a registrar-se a l’arribada, mitjançant el DNI, 
carnet de conduir o passaport. 

 
Article 14è. Sol·licitud  
 

 La sol·licitud d’ús de l’Alberg es pot fer per sistemes telemàtics a través del web alberg.vilafranca.cat 
o per correu electrònic a l’adreça alberg@vilafranca.cat. 

 Es podran habilitar altres sistemes de reserva que es considerin adients per raons de pertinença a 
xarxes d’albergs o a plataformes online. En aquests casos, s’aplicaran les condicions de sol·licitud 
d’aquests operadors.  

 Les reserves quedaran confirmades un cop fet el pagament de la bestreta que correspongui segons 
el tipus d’usuari.  

o Els usuaris particulars hauran de fer efectiva una bestreta del 10% de l’import total de 
la reserva amb una antelació mínima de 4 dies hàbils respecte a la data d’inici de 
l’estada. El 90% restant s’abonarà en el moment de l’entrada a l’Alberg. 

o Els grups hauran de fer efectiu el 30% de l’import total de l’estada en el moment de fer 
la reserva i amb una antelació mínima de 15 dies hàbils respecte a la data d’inici de 
l’estada. El 70% restant s’abonarà en el moment de l’entrada a l’Alberg. 

 Les agències de viatges no podran reservar a través dels sistemes telemàtics habilitats. Hauran de 
contactar directament amb l’Alberg per per correu electrònic (alberg@vilafranca.org)  o per telèfon 
(+34 93 8171995).  

 La manca de pagament de la bestreta en el termini indicat podrà comportar l’anul·lació de la 
reserva sense avís a l’usuari i sense dret a reclamació. 

 
Article 15è Cancel·lació  

 Els usuaris particulars podran cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 4 dies hàbils anteriors a la 
data d’inici de l’estada. En aquest cas l’Alberg li retornarà l’import de la bestreta abonada en 
concepte de reserva. En cas que les cancel·lacions es facin amb menys de 4 dies hàbils d’antelació a 
la data d’inici de l’estada es retornarà l’usuari el 50% de l’import de la bestreta. 

 Els grups podran cancel·lar les reserves sense cap cost fins als 15 dies hàbils anteriors a la data d’inici 
de l’estada i es retornarà l’import de la bestreta feta en concepte de reserva. En cas que les 
cancel·lacions es facin amb menys de 15 dies hàbils d’antelació a la data d’inici de l’estada es 
retornarà l’usuari el 30% de l’import de la bestreta. 

 Les cancel·lacions s’han de notificar obligatòriament per correu electrònic a l’adreça 
alberg@vilafranca.org. En cas de no notificar-se, no es retornarà cap import abonat en concepte de 
bestreta. 

 En els casos de reserves fetes a través d’intermediaris com xarxes d’albergs o plataformes online, 
s’aplicaran les condicions de cancel·lació d’aquests operadors.  

 
Article 16è Quantia  
 
1) Serveis de pernoctació i alimentació 

 
S’estableixen quatre tipus de tarifa segons el tipus d’usuari: 
 
Tarifa A: Usuaris particulars adults a partir de 30 anys 
 

 
Temporada Baixa  Temporada Alta 

Pernoctació   14,90 €  21.60 €  

Pernoctació + esmorzar 18,00 €    25,00 €  

Mitja pensió 27,10 €    34,30 €  

mailto:alberg@vilafranca.org
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Pensió completa 35,00 €  42,30 €  

   Serveis d’alimentació sense reserva prèvia 

Esmorzar 

 

3.90 €  

Dinar o sopar 

 

    9.50 €  

Dinar o sopar infantil (infants fins a 6 anys)     5,50 €  

 

Tarifa J: Usuaris particulars infants i joves de 4 a 29 anys 
 

 
Temporada Baixa  Temporada Alta 

Pernoctació   13,70 €    18,20 €  

Pernoctació + esmorzar 15,80 €    21,27 €  

Mitja pensió   24,20 €    29,11 €  

Pensió completa   31,50 €    35,82 €  

 

Serveis d’alimentació sense reserva prèvia 

Esmorzar 

 

    3,50 €  

Dinar o sopar 

 

    8,30 €  

Dinar o sopar infantil (infants fins a 6 anys)     5,50 €  

 
Tarifa G: Entitats de 10 o més persones i grups d’usuaris particulars de 15 o més persones   
 

 

Temporada 
Baixa  

Temporada 
Alta 

Pernoctació   13,70 €    18,20 €  

Pernoctació + esmorzar 15,80 €    21,27 €  

Mitja pensió   24,20 €    29,11 €  

Pensió completa   31,50 €    35,82 €  

 

Serveis d’alimentació sense reserva prèvia 

Esmorzar 
 

    3,50 €  

Dinar o sopar 
 

    8,30 €  

Dinar o sopar infantil (infants fins a 6 anys)     5,50 €  

 
Entitats de Vilafranca: en cas d’estades de 3 o més nits en temporada alta promogudes per entitats 
sense ànim de lucre amb domicili a Vilafranca del Penedès s’aplicarà el preu de pernoctació de 
temporada baixa.  
 
Es pot aplicar la tarifa G a totes les reserves de particulars de 15 persones o més fetes conjuntament que 
generin una sola factura. No s’aplicarà a cap membre de la reserva una tarifa o promoció diferent. Cada 
persona ha de disposar del carnet d’alberguista individual o familiar, segons correspongui.  
 
Tarifa E: Grups escolars 
 

 

Temporada 
Baixa  

Temporada 
Alta 

Pernoctació + esmorzar   13,15 €  17,65 €  

Mitja pensió 20,85 €  25,35 €  

Pensió completa 27,10 €  31,60 €  

 
Gratuïtats: els grups escolars gaudiran d’una plaça gratuïta per cada 20 membres del grup. 
En aquesta tarifa no s’aplica el suplement de no alberguista. 
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Tarifes S: Serveis addicionals 
 
Suplement no alberguista: 2.05€ 
Les persones que no disposin de carnet d’alberguista, hauran d’abonar aquest suplement per cada 
pernoctació. 
 
Suplement per llit buit: 10€. 
Per ocupació d’una habitació de 8 places per 6 o menys persones (preu per cada llit buit i nit). 
Per ocupació d’una habitació de 4 places per 3 o menys persones (preu per cada llit buit i nit). 
 
Ús de tovallola: 2,50€ 
Ús de segon joc de llençols i successius: 3.10€ 
Bugaderia (per bugada): 1,00€ 
Rentavaixelles (per rentada): 1,00€ 
 
2) Tarifes per ús d’espais sense pernoctació 

 
 

 

Usuaris 
particulars  Entitats 

Ús del menjador, del jardí o del pati per a 
àpats i celebracions 181.50 € 121,00 € 

Vaixella i coberteria (per persona) 1,16 € 1,16 € 

Ús de la barbacoa   49,50 € 27,50 € 

Ús de  sales polivalents   123,75 € 82,50 € 

 
3) Activitats complementàries 
En cas que l’alberg ofereixi serveis i activitats no previstos en aquesta ordenança, el Ple delega a la Junta 
de Govern Local l’aprovació d’aquests preus. Els preus esmentats i les condicions d’ús dels serveis i 
activitats hauran d’estar publicats a la web de l’Alberg. 
 
4) IVA 
 
Tots els preus esmentats en l’ordenança inclouen l’IVA vigent. 
 
5) Impost sobre les estades en establiments turístics  
D’acord amb la Llei 5/2012, de 20 de març,  totes les persones de 17 anys o més que pernoctin a l’Alberg 
o facin ús sense pernoctació dels seus espais estan obligades a pagar l’Impost sobre les estades en 
establiments turístics de 0,45€ per persona i nit. Aquelles persones exemptes d’aquest pagament hauran 
de justificar documentalment l’exempció. 
 
6)  Preus de les activitats promogudes per Xanascat i altres xarxes d’albergs 
En cas que l’Alberg Municipal de Joventut de Vilafranca s’adhereixi a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials 
de Catalunya (Xanascat) o altres xarxes similars i que l’Alberg participi en programes d’activitats 
promogudes per aquestes xarxes, els preus i les condicions d’ús d’aquestes activitats poden variar 
respecte als estipulats en aquesta ordenança.  
 
7) Descomptes  
Els membres de la Federació Internacional (IYHF) es beneficiaran sempre de les tarifes més econòmiques 
que ofereixi l’Alberg. 
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Les entitats infantils i juvenils censades per la Direcció General de Joventut gaudeixen del 15% de 
descompte sobre la tarifa G en els serveis que utilitzen. 
 
Les persones titulars de Carnet Jove gaudeixen del 10% de descompte sobre la tarifa J en els serveis que 
utilitzen. 
 
Els infants de fins a 3 anys tenen un descompte del 100% en el servei de pernoctació i un 50% en el 
servei d’àpats sobre la tarifa J. 
 
Els infants de 4 a 6 anys tenen un descompte del 50% en els serveis de pernoctació i àpats sobre la tarifa 
J.  
 
Els infants de 7 a 13 anys tenen un descompte del 25% en els serveis de pernoctació i àpats sobre la 
tarifa J. 
 
Article 17è. Obligació de contribuir 
L'obligació de contribuir neix des del moment en que es confirma la reserva per la utilització del servei.  
 
Article 18è Obligat al pagament 
Estan obligades al pagament d'aquest Preu públic les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la 
prestació del servei o les beneficiades pel mateix. 
 
Article 19è Protecció de dades 
 

 Sempre que els usuaris donin el seu consentiment exprés, les seves dades personals s’incorporaran 
a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la única finalitat de 
mantenir-los informat de les activitats, els serveis o les ofertes especials. L’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès garanteix que aquestes dades són confidencials i d’ús exclusiu de la l’Alberg Municipal 
de Joventut de Vilafranca. Sempre que ho desitgin,  els usuaris podran accedir, rectificar o 
cancel•lar les dades, dirigint-se per correu electrònic a alberg@vilafranca.org. 

 
Disposició Final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i 
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2019. El seu període de vigència es mantindrà fins 
que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
 

25.- Preu públic per la prestació de serveis al Centre Àgora 

 
Modificar l’apartat 2 de l’article 4t en el sentit següent: 
 
La tarifa d'aquest preu públic serà la següent, havent-se de repercutir a més a més el percentatge corresponent 
en concepte d'IVA (modalitat IVA a part): 
 
Serveis i activitats CENTRE ÀGORA (Parc Temàtic Àgora) 
 
- Lloguer de naus-mòduls Viver d'Empreses: 
 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 40 m² .........................................................  163,52 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 80 m² .........................................................  286,16 €/mes 
. Lloguer nau-mòdul Viver d'empreses de 140 m² .......................................................  429,24 €/mes 
. Lloguer de despatxos  ..................................................................................................      8,43 €/m

2
/mes 

mailto:alberg@vilafranca.org
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Els preus anteriors de lloguer de naus-mòduls, corresponents al Viver d'empreses del Centre, inclou la prestació 
dels serveis complementaris que el centre ofereix, d'acord amb les condicions contractuals pactades. 
 
La relació amb els usuaris de les naus-mòduls individuals es formalitzarà mitjançant un contracte 
d'arrendament temporal. Els preus d'arrendament dels contractes que es celebrin per primera vegada 
s'ajustaran a les tarifes previstes en aquest apartat; no obstant, en els supòsits de pròrroga tàcita dels 
contractes, si aquests contenen clàusules d'actualització anual de la renda d'acord amb l'IPC, la renda 
actualitzada es calcularà en els termes previstos i en les condicions temporals establertes en els contractes. 
  
- Utilització sala de reunions (màxim 15 i de 20 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) .................................................................   25,55 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores) ..............................................................................   41,90 € 
 
- Utilització sala de formació (fins a màxim de 30 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) ................................................   36,79 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores) ..............................................................   47,00 € 
 
- Utilització sala d'actes (capacitat 70 persones): 
. Mitja jornada (fins a 5 hores matí o tarda) .................................................................   47,00 € 
. Jornada sencera (més de 5 hores) ..............................................................................   63,36 € 
 
- Servei de domiciliacions d'empreses: 
. Domiciliació social amb correspondència ..................................................................   40,88 €/mes 
. Domiciliació amb correspondència i utilització de ½ jornada de  despatx 
  a la setmana .................................................................................................................   81,76 €/mes 
 
-  Sala de tast (capacitat màxima 13 persones + 1 professor) .....................................   76,65 €/sessió 
 
- Servei de consergeria: 
  S’estableix un preu/hora de 17,37 € en concepte de servei de consergeria,                
  per a actes que s’autoritzin fora de l’horari habitual.  
 
- Servei de neteja especial d’espais: 
   S’estableix un preu de 25€ per a servei de neteja especial. 
 
- Ús de l’espai Cowork 
   S’estableix un preu públic per l’ús de l’espai Cowork de 61,32€/mes. Fins a un  
   30% d’aquest preu es podrà fer afectiu amb contribució social per al foment 
   de l’emprenedoria per part del beneficiari. 
      
- Bonificacions:  
Per a reserves de sales de més de deu dies s’aplicarà un descompte: 
- Per a més de 10 dies i fins a 20, un 10% de descompte. 
- Per a més de 20 dies i fins a 30, un 15% de descompte. 
- Per a més de 30 dies, un 25% de descompte.   
 
- Altres serveis: 
 
En el supòsit que es demanin altres  serveis al de Promoció Econòmica i Ocupació que aquest pugui prestar 
segons les seves possibilitats (servei de mailing, subministrament de consumicions i reunions, impartició de 
cursos de formació, etc.), es meritaran a càrrec de la persona usuària els preus corresponents, pactats 
prèviament. 
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26.- Impost sobre béns immobles 

 
Modificar l’apartat 4 de l’article 5, segons el literal següent: 
 
4.- Tindran dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que ostentin 
la condició de titular de família nombrosa amb títol acreditatiu, o monoparental amb dos o més fills a 
càrrec, sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família i els seus 
membres hi estiguin empadronats. 
 
La bonificació exigeix que la base liquidable anual a efectes de l’IRPF de tots els membres sumats de la 
unitat familiar no superi els límits següents:  
 
        Núm. Fills               Límit 
 

3 (o menys si és família nombrosa legalment)  36.500 € 
4       44.000 € 
5 o més       58.500 € 

 
Aquests límits d’ingressos no s’apliquen si almenys un dels membres de la família nombrosa té una 
discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 33%. 
 
El reconeixement de la bonificació exigeix que el valor cadastral de l’immoble no superi en cap cas els 
150.000 euros, i que els membres de la unitat familiar no siguin propietaris, en conjunt, de més de dues 
entitats cadastrals que siguin habitatges, locals, establiments i solars; no computen en aquesta relació 
d’entitats cadastrals les places d’aparcament de vehicles no vinculades cadastralment i registralment a 
l’habitatge habitual, sempre que no excedeixin de dues. 
 
Cal acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits, i demanar el reconeixement de la 
bonificació, que s’aplicarà a partir de l’exercici següent a la data de la petició que es reconegui, i que no 
tindrà efectes retroactius. 
 
Modificar l’article 7è, apartat 2, segons el literal següent: 
 
2.- El tipus de gravamen serà 0,780% quan es tracti de béns urbans i el 0,877% quan es tracti de béns 
rústics. 
 
 

27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 
Modificar l’article 5è, segons el literal següent:     
 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 
 
1.- Gaudiran d'una bonificació del 100% de la quota d'aquest impost els vehicles que, tenint o no la 
consideració d'històrics (d’acord amb el reglament de vehicles històrics: RD 1247/1995), la seva antiguitat 
sigui superior a 40 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació. Si aquesta no pogués ser 
reconeguda es prendrà com a tal la de la seva primera matriculació, o, en el seu defecte, per impossibilitat 
de coneixement de les dades anteriors, la data en la qual el corresponent tipus o variant va deixar-se de 
fabricar. 
 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost corresponent durant els quatre primers 
anys a partir de la primera matriculació, els vehicles de motor exclusivament elèctrics, o de propulsió 
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elèctrica pura, els vehicles d’hidrogen amb pila de combustible i, en general, els vehicles amb etiqueta 
Zero. 
 
3.- Per gaudir de les bonificacions del punt 2 anterior, caldrà sol·licitar-ho prèviament indicant les 
característiques i matrícula del vehicle.  
 
 

28.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

 
Modificar el redactat del subapartat f) de l’apartat 2. BIS de l’article 6è: 
 
f). Obres i instal·lacions per a l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables 
f1) Bonificació del 95% sobre el pressupost de les obres de la instal·lació de captació solar tèrmica i/o 
fotovoltaica , sempre que no sigui d'obligat compliment la seva implantació. 
f2). Bonificació del 95 % sobre el pressupost de les obres de instal·lació de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics, en edificis de nova construcció. 
f3). Bonificació del 95 % sobre el pressupost de les obres que permetin la qualificació A o consum 0 de 
l’edifici. Caldrà adjuntar el certificat energètic, així com un informe tècnic que acrediti el sobrecost que 
hi ha hagut per la obtenció de la qualificació. 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, 
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d'un supòsit, s'aplicarà aquell al qual 
correspongui la bonificació d'import superior. 
 
Afegir l’apartat 4 a l’article 2, d’acord amb el literal següent: 
 
4.- No existeix subjecció a aquest impost en el supòsit d’obres o actuacions impulsades o contractades 
per l’Ajuntament de Vilafranca, i relacionades amb espais públics o equipaments o edificis municipals, 
encara que qui demana la llicència o formula la comunicació o assabentat sigui una empresa privada. 
 
 
Modificar l’apartat B de l’annex, d’acord amb el literal següent: 
 
B.- Per a les obres i instal·lacions no incloses en el càlcul anterior, i definides a continuació: 
 

Repàs de coberta, consistent en substitució puntual d’alguna teula i neteja de canaleres per m
2
 34,37€ 

 

Substitució total de la coberta, m
2
 .....................................................................................     164,45 € 

 

Substitució de canaleres i baixants de cobertes i terrasses, per ml ...................................          35,33 € 

 

Pintat de façanes sobre arrebossat previ, per m
2
 ..............................................................  16,80 € 

 

Rehabilitació de façanes de fins a 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de muntatge i 

desmuntatge de mitjans auxiliars, per m
2  

...... ...................................................................  31,15 € 

 

Rehabilitació de façanes de més de 7 metres d’alçada, incloent la part proporcional de muntatge i 

desmuntatge de mitjans auxiliars, per m
2 

....... ..................................................................  41,53 € 

 

Col·locació d’envans pluvials, per m
2
 .................................................................................  57,76 € 
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Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació 

de nova distribució amb acabats inclosos, per m
2 

 .............................................................  471,00 € 

 

Substitució o addició de paviment interior: 

En habitatge, per m
2
 ...........................................................................................................  36,34 € 

En locals o edificis industrials, per m
2
.................................................................................  13,50 € 

 

Buidat i/o neteja de locals, per m
2
 .....................................................................................  30,55 € 

 

Construcció o substitució d’envans en habitatge o local, per m
2
 .......................................  93,65 € 

 

Enguixats de parets i sostres, per m
2
 ..................................................................................  31,09 € 

 

Col·locació de cel-ras, per m
2
 .............................................................................................  44,33 € 

 

Pintat interior de locals o habitatges, per m
2
 .....................................................................  9,90 € 

 

Substitució de fusteria interior, per unitat .........................................................................  289,10 € 

 

Substitució de fusteria exterior, per unitat ........................................................................  216,34 € 

 

Substitució o formació de bany complet acabat, amb peces de sanitari i enrajolat inclòs,per m
2
  

 ............................................................................................................................................  618,60 € 

 

Substitució o formació de cuina completa, inclou mobles i enrajolat, per m
2
 ...................  618,60 € 

 

Substitució de xarxa d’electricitat en local o habitatge, per m
2
 de superfície útil .............  27,80 € 

 

Substitució  de  xarxa  d’aigua en local o habitatge, per  m
2
 de superfície útil ..................  34,02 € 

 

Climatització de local o habitatge, per m
2
 o fracció de superfície útil: 

En habitatges ......................................................................................................................  38,13 € 

En locals ..............................................................................................................................  70,65 € 

 

Estintolaments  per  ampliació  o  nova  construcció  d’obertures a façanes o parets de càrrega,  

per m
2
 .................................................................................................................................  561,60 € 

 

Adaptació  de  local  en  estructura  a  local comercial, incloent distribucions, acabats i instal·lacions,  

per m
2
 .................................................................................................................................  506,23 € 

 

Adaptació  de  local  en  estructura  a bar restaurant o similar, incloent distribucions, acabats  
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i instal·lacions, per m
2
.........................................................................................................  542,37 € 

 

Adaptació  de  local  en  estructura  a oficines i banca, incloent distribucions, acabats i instal·lacions,  

per m
2
 .................................................................................................................................  539,84 € 

 

Rehabilitació  de local comercial existent, consistent en reformes d’adaptació o modernització,  

per m
2
 .................................................................................................................................  253,11 € 

 

Rehabilitació de bar, restaurant o similar existent, consistent en reformes d’adaptació o modernització, 

per m
2
 .................................................................................................................................  373,81 € 

 

Rehabilitació d’oficines existents, consistent en reformes per adaptació o modernització, per m
2
  

 ............................................................................................................................................  269,62 € 

 

Pavimentació d’exteriors: 

Amb asfalt, per m
2
 ..............................................................................................................  12,23 € 

Amb paviment, per m
2
 .......................................................................................................  41,76 € 

Amb paviment tou o verd, per m
2
 ......................................................................................  71,39 € 

 

Construcció, reparació i supressió de guals en voreres, per ml .........................................  37,08 € 

 
. Col·locació de rètols, banderoles, cartelleres i anuncis publicitaris: 
Rètols per m

2
  ............................................................................................................................  93,05 € 

Banderoles per m
2
 .....................................................................................................................  80,65 € 

Cartelleres per m
2
 ......................................................................................................................  8,05 € 

. Col·locació de pals, per unitat .................................................................................................  15,33 € 
 
. Col·locació de veles, tendals i marquesines en plantes baixes amb façana a la via pública per m

2
  

 ...................................................................................................................................................  31,43 € 
 
. Col·locació de tanques d’obres, solars i terrenys, per ml. ......................................................  20,92 € 
 
. Tala d’arbres, per unitat ..........................................................................................................  9,45 € 
 

. Implantació, ampliació o modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques de serveis públics en rasa 

(aigua, clavegueram, telecomunicacions, electricitat, gas), per ml ....................................  266,33 € 

 

. Implantació, ampliació o modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques de serveis públics  en  

pous, arquetes o afectacions no lineals (aigua, clavegueram, telecomunicacions, electricitat, gas), per m
2
 

 ............................................................................................................................................  191,57 € 

 

Construcció de piscines exteriors privades, per m
2
 .................................................................       533,71 € 

 

Construcció de dipòsits, per m
3
 ...............................................................................................         51,92 € 
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29.- Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 

 
Modificar el redactat de l’article 2, segons el literal següent: 
 
No estan subjectes a aquest Impost: 
 
1.- Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que a 
favor seu i en pagament d’aquestes es verifiquin i transmissions que es facin als cònjuges en pagament 
dels seus havers comuns. 
 
2.- Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a conseqüència del 
compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el 
règim econòmic matrimonial. 
 
3.- L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble a favor d’un dels copropietaris efectuada com a 
conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un immoble de naturalesa 
indivisible. 
 
4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges a favor dels seus 
socis cooperativistes.  
 
5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per 
aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor 
dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 
del Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 
d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que 
proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a 
aquest Impost.  
 
6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret real, ja sigui per 
defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser constituït.  
 
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable 
el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat o aportacions no dineràries 
especials, a excepció dels terrenys que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, 
de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca d'activitat.  
 
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de transmissions del 
negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o 
plans de resolució d'entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de 
reestructuració bancària.  
 
9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de crèdit a favor d'una 
societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats immobles hagin estat adquirits per l'entitat 
de crèdit en pagament de deutes relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les 
construccions i promocions immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i 
venda dels actius immobiliaris del sector financer.  
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la disposició addicional setena de la Llei 
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.  
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11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats participades directa o indirectament per 
dita Societat en al menys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat 
participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la 
mateixa.  
 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de Gestió d'Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats constituïdes per aquesta per a 
complir amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició 
addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de 
crèdit.  
 
13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons d'actius bancaris 
(FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 
14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit.  
 
14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a conseqüència de les 
operacions relatives als processos d'adscripció a una societat anònima esportiva de nova creació, 
sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 
1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives.  
 
En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals 
s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de 
les operacions citades en els apartats anteriors.  
 
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions oneroses de terrenys, respecte de les 
quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d'increment de valor, tret que l'Administració pugui 
demostrar que s'ha produït increment de valor.  
 
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar les proves que 
acreditin la inexistència d'increment de valor. 
 
 
Modificar el redactat de l’article 13è, apartat 1, segons el literal següent: 
 
Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació correcta de les 
normes reguladores de l'impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les 
resultants d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de comprovació previstes a la Llei general 
tributària, i en especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que es 
preveu a l'apartat 15è de l'article 2 d'aquesta Ordenança.  
 
 

30.- Impost sobre activitats econòmiques 

 
Modificar el redactat de l’article 6è, segons el literal següent: 
 
Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals.  
 
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat regulats als articles 4t i 
5è d’aquesta ordenança, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s'han de presentar 
durant el primer trimestre de l'any o juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que 
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dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa. No 
obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran 
efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de 
meritació del tribut haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.  
 
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en 
què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no 
s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
Modificar el redactat de l’article 9è, apartat 3, segons el literal següent: 
 
3.- Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta 
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza 
l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 
 

CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

Categoria 1a 2a 3a 4a 

Coeficient aplicable 3,80 3,70 3,42 3,07 

 
 
Modificar el redactat de l’article 12è, segons el literal següent: 
 
Per delegació del Ministeri d' Hisenda, l'Ajuntament o l’ens al qual hagi delegat aquest les seves 
competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la 
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i 
la notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, 
tot això referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal. 
 
 

32.- Preu públic per prestacions de serveis al Pavelló Firal Municipal 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, segons el literal següent: 
 
1.- Ús cultural, social o de promoció per part d’associacions i entitats de Vilafranca sense afany de lucre: 
119,30 €/dia per pista utilitzada. 
 
2.- Ús cultural, social o de promoció per part d’associacions i entitats de fora de Vilafranca sense afany 
de lucre: 626,55 €/dia per pista utilitzada. 
 
3.- Ús cultural, social o de promoció per a activitats o fires organitzades per associacions, entitats, 
empreses o grups empresarials amb finalitat de lucre: 1.195,13 €/dia per pista utilitzada –nombre total 
de pistes 5, de 1.128 m

2
 cadascuna-. 

 
4.- Les entitats, institucions, associacions, empreses i grups d’empreses que per causes d’interès social, 
cultural o promocional de la ciutat, quan així ho acordi l’Ajuntament de Vilafranca podran utilitzar el 
local gratuïtament o amb una reducció del 50%. 
 
5.- Aquests imports inclouen l’ús del Pavelló per un màxim de 24 hores, que han d’incloure el muntatge, 
l’assaig general en cas que fos necessari, l’esdeveniment que es vulguin realitzar i el desmuntatge. 
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6.- En el lloguer que s’excedeixi les 24 hores, a partir del segon dia s’aplicarà el 20% del preu establert, 
que es multiplicarà pel nombre de dies que es perllongui la utilització del Pavelló. 
 
7.- Els imports establerts no inclouen les despeses de neteja, seguretat, consergeria i d’assegurança de 
responsabilitat civil de l’activitat que es dugui a terme. Els imports per aquests conceptes amb aplicació 
per a tot l’any seran els següents: 
a). Neteja: 14,70 €/hora persona + IVA. Diumenges i festius 18,34 €/hora persona + IVA. 
b). Seguretat: 13,75 €/persona/hora. 
c). Consergeria: 12,64 €/hora persona + IVA. Nit i festius 21,07 €/hora persona + IVA. 
d). Assegurança de responsabilitat civil de concerts i activitats musicals: capital màxim garantit per 
sinistres de 156.817,50 €. 
 
8.- Escomesa elèctrica: A partir de 600 Kilowatts, l’organitzador de l’activitat haurà de fer-se càrrec 
personalment dels tràmits i despesa de contractació de potència en el punts oficials d’Endesa. 
 
9.- Assegurança de responsabilitat civil, l’organitzador de l’activitat haurà de fer-se càrrec personalment 
dels tràmits i despesa de contractació. 
 
10.- Fiança de 230,00 € en cas de concerts, fires i sempre que l’Ajuntament de Vilafranca ho consideri 
oportú, per fer front a possibles desperfectes per la seva utilització. 
 
11.- Cada entitat o associació només podrà utilitzar el Pavelló Firal una vegada a l’any. En els casos 
excepcionals, l’Ajuntament de Vilafranca es reserva el dret de concedir la corresponent autorització. 
 
12.- La data de registre d’entrada de la sol·licitud haurà de ser de 30 dies abans de la data de l’acte. 
Qualsevol anul·lació de la sol·licitud s’ha de fer efectiva amb un mínim de 48 hores abans de l’acte a 
desenvolupar. Més enllà d’aquest termini s’haurà d’abonar l’import corresponent.  
 
 

33.- Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per l’organització de cursos, cursets, 
seminaris i jornades organitzats pels Serveis Municipals  

 
Modificar el redactat de l’article 4t, apartat I, segons el literal següent: 
 
I.- Les tarifes a aplicar per a l’assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals (concerts, activitats 
teatrals, conferències, etc.) seran les següents: 
 
a) Espectacles especials per a grups (per persona) entre ..........................  2,23 € 
 .....................................................................................................................  6,69 € 
 
b) Espectacles de la programació ordinària: 
 
* Preu normal, entre ...................................................................................  3,34 € 
 .....................................................................................................................  11,15 € 
 
* Espectacles de petit format a determinar entre .....................................  2,23 € 
 .....................................................................................................................  8,92 € 
 
* Sessions extraordinàries a determinar entre ..........................................  5,58 € 
 .....................................................................................................................  27,88 € 
 
* Promocions especials (dies a determinar), entre ....................................  2,23 € 
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 .....................................................................................................................  11,15 € 
 
* Promocions especials espectacles petit format (dies a determinar) en- 
tre ................................................................................................................  2,23 € 
 .....................................................................................................................  8,92 € 
 
Les tarifes que es mouen entre la forquilla de dos imports es determinaran mitjançant Decret de l’Alcaldia a 
proposta del servei. 
 
c) Cursos de música tradicional (a partir de 8 anys): 
 
* Instruments: individual (30 minuts), entre ..............................................  33,45 € 
 .....................................................................................................................  44,59 € 
 
* Instruments: individual (45 minuts), entre ..............................................  44,59 € 
 .....................................................................................................................  55,74 € 
 
* Instruments: grups (45 minuts) per persona, entre ................................  27,88 € 
 .....................................................................................................................  33,47 € 
 
* Tallers: danses, entre ...............................................................................  22,30 € 
 .....................................................................................................................  27,88 € 
 
* Tallers: cançó i polifonies, entre ..............................................................  22,30€ 
 .....................................................................................................................  27,88 € 
 
* Tallers: modalitats específiques, entre ....................................................  33,45 € 
 .....................................................................................................................  39,02 € 
 
 

36.- Taxa per serveis especials de la Policia Local 

 
Modificar el redactat de l’article 8è, segons el literal següent: 
 

 Epígraf 1. Prestacions de la Policia Local: 
 
1.1.- Per la regulació del trànsit amb motiu de tasques relacionades amb la càrrega o descàrrega de 
materials o d’altres treballs quan s’ocupa la via pública: 
 

Per agent i hora diürna 44,00 € 
Per agent i hora nocturna o festiva 47,00 € 

 
1.2.- Per la prestació de serveis extraordinaris de vigilància i/o acompanyaments: 
 

Per agent i hora diürna 44,00 € 
Per agent i hora nocturna o festiva 47,00 € 
Per caporal i hora diürna 50,08 € 
Per caporal i hora nocturna no festiva 52,12 € 
Per sergent i hora diürna 51,10 € 
Per sergent i hora nocturna o festiva 55,19 € 
Per cada servei, motorista i hora diürna 52,12 € 
Per cada servei, motorista i hora nocturna o festiva 59,28 € 
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Per servei cotxe patrulla i 2 guàrdies hora  99,13 € 
Per utilització de grua hora 173,74 € 

 
 

37.- Taxa per inspecció sanitària per als comerços minoristes, establiments i serveis d’àmbit municipal que 
desenvolupin activitats que puguin suposar un risc per a la salut pública 

 
Modificar el redactat de l’article 4t, segons el literal següent: 
 
. Inspecció de control sanitari .............................................................................................  102,20 € 
. 1a revisió d’esmenes . .......................................................................................................  51,10 € 
. 2a revisió d’esmenes i successives . ..................................................................................  102,20 € 
 
La tasca d’inspecció la podrà dur a terme personal qualificat de l’Ajuntament, o bé es podrà encarregar a 
un servei extern. 
 
 

38.- Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades i altres serveis.   

 
Modificar el redactat de l’article 6è, segons el literal següent: 
 
Les quotes a aplicar per a les visites programades pel Servei de Promoció Turística i d’acord al calendari 
anual seran les següents: 
 
. Visita de posta de sol al campanar de la Basílica de Santa Maria ........  6,50 €/persona 
. Visita teatralitzada a la Vilafranca Modernista .....................................  10,00 €/persona 
. Visita al cementiri patrimonial de Vilafranca ........................................  5,00 €/persona 
. Visita teatralitzada al cementiri patrimonial de Vilafranca ..................  10,00 €/persona 
. Visita a la Vilafranca Medieval ..............................................................  6,50 €/persona 
. Complement d’ulleres VR per a la visita medieval ...............................  3,00 €/persona 
. Visita de posta de sol a la muntanya de Sant Pau.................................. 6,00 €/persona 
 
Les quotes pel lloguer de bicicletes a l’Oficina de Turisme seran (IVA inclòs) les següents: 

 
 4 hores 1 dia Dia extra 

Adult – bicicleta estàndard 10 € 16 € 10 € 

Adult – bicicleta elèctrica 20 € 30 €  20 € 

Infants menors de 12 anys 8 € 12 € 8 € 

Cadireta nen/nena 3 € 5 € 5 € 

 
L’import dels souvenirs de l’Oficina de Turisme serà fixat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Vilafranca.   
 
 

39.- Taxa per la utilització dels horts municipals 

 
Modificar el redactat de l’article 5è, segons el literal següent: 
 
1.- La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes contingudes als apartats 
següents: 
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Tarifa 1.- Horts. Per cada parcel·la .............................................. 56,21 € 
Tarifa 2.- Espai per a les eines. Per cada armari .......................... 5,11 € 
 
El pagament de la taxa es farà: 
 
a) Quan es tracti de concessions noves, per ingrés directe, seguint les instruccions de la Tresoreria 
municipal o allà on establís l’Ajuntament, però sempre abans de retirar l’autorització corresponent. 
 
b) Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin incloses en els padrons o 
matrícules d'aquesta taxa, per anys naturals, el primer trimestre natural de l’any. 
 
 
SEGON: Aprovar provisionalment les modificacions per a l’exercici de 2019 i següents de les ordenances 
fiscals núm. 34 “per assistència a l’Escola de Municipal de Música Maria Dolors Calvet”, 40 “dels preus 
públics per a l’assistència a l’Escola Municipal d’Art Arsenal” i 41 “del preu públic de l’Escola de formació 
professional d’enoturisme de Catalunya de l’Institut Municipal de Formació”, proposades pel Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local de l’Institut Municipal de Formació de Vilafranca del 
Penedès, segons el següent detall: 
 
 

34.- Preu públic per assistència a l’escola municipal de música M. Dolors Calvet de l’Institut Municipal de 
Formació 

 
Modificar l’article 4t, segons el literal següent: 
 
A) Matrícula i material escolar didàctic (fotocòpies i d’altres): per a totes les edats ................     42,23 € 
 
L’import de la matrícula no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament. 
 
Les altes del curs a partir de l’1 de febrer es cobraran el 50% de matrícula i el material escolar didàctic 
(fotocòpies i d’altres), per a totes les edats. 
 
B) Quota per als alumnes de 4 a 18 anys: 
 
. Sensibilització Musical 1/2/3  ....................................................................  41,51 €/mes 
. Iniciació 1 – Roda d’instruments  ..............................................................  64,46 €/mes 
. Iniciació 2  ..................................................................................................  76,78 €/mes 
. Bàsic 1/2/3/4 + instrument 30’ (o grupal) ................................................  85,98 €/mes 
. Bàsic 4 + instrument 45’ ............................................................................  105,98 €/mes 
. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’................................................................  84,73 €/mes 
. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’..........................................................  96,76 €/mes 
. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’..........................................................  105,98 €/mes 
. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + grupal 45’ .......................................................................  84,73 €/mes 
. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 30’ ...........................................................  95,34 €/mes 
. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 45’ .....................................................  105,98 €/mes 
. Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument 60’ .....................................................  119,78 €/mes 
. Avançat 1/2/3/4/5/6 + grupal 45’ ...................................................................  95,34 €/mes 
. Llenguatge sol o aula oberta .....................................................................  56,84 €/mes 
. Aula oberta + instrument 30’ ....................................................................  96,76 €/mes 
. Aula oberta + instrument 45’ ....................................................................  105,98 €/mes 
. Aula oberta + grupal ........................................................................................  95,34 €/mes 
. Instrument grupal (2 persones) 45’ ..........................................................  48,73 €/mes 
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. Instrument grupal (3 persones) 60’ ..........................................................  48,73 €/mes 

. Instrument individual 30’ ..........................................................................  50,93 €/mes 

. Instrument individual 45’ ..........................................................................  75,94 €/mes 

. Instrument individual 60’ ..........................................................................  98,31 €/mes 
 
C) Quota per als alumnes majors de 18 anys: 
 
· Llenguatge Adults (30 minuts en el cas d’un alumne, 45 minuts en el cas  
  de 2 alumnes i 60 minuts a partir de 3 alumnes)  ....................................  64,45 €/mes 
. Adult individual 30’ ...................................................................................  64,45 €/mes 
. Adult individual 45’ ...................................................................................  92,22 €/mes 
. Adult individual 60’ ...................................................................................  122,85 €/mes 
. Adult instrument grupal (2 o 3 persones)  ................................................        63,49 €/mes 
. Aula oberta ................................................................................................  64,21 €/mes 
 
D) Formacions instrumentals: 
 
. Formació (només formació i no cursaran cap matèria més) ....................  32,15 €/mes 
 
E) Banc d’instruments: 
 
. Ús d’instruments (tot l’any) ......................................................................  64,32 € 
. Ús d’instruments (trimestral) ....................................................................  25,73 € 
 
L’import no serà retornat en cas de baixa del curs, un cop fet efectiu el seu cobrament. 
 
F) Actuació de les formacions: 
 
f.1) Nivell bàsic: 
 
Formacions grans: 
Actuacions generals ....................................................................................  310,80 €/actuació 
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca .............................................  155,41 €/actuació 
 
f.2) Nivell mitjà: 
 
Formacions petites (Cambres i Combos): 
Actuacions generals ....................................................................................  350,05 €/actuació 
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca .............................................  175,03 €/actuació 
 
Formacions grans: 
Actuacions generals ....................................................................................  574,51 €/actuació 
Actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca .............................................  287,26 €/actuació 
 
A les actuacions per a entitats sense afany de lucre de Vilafranca del Penedès s’aplicarà el mateix preu que 
a les actuacions per a l’Ajuntament de Vilafranca. Si són de fora de Vilafranca, es cobrarà també el 
desplaçament i les dietes, si s’escauen. 
 
En el cas d’actuacions benèfiques, el Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Formació, o la 
Presidència per delegació d’aquest, de l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet haurà de decidir si 
es condona el cobrament. 
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El preu públic de les formacions està valorat amb la participació de dos professors/es. Si l’activitat requereix 
més professors/es, s’afegiran 92,70€/actuació per cada professor/a addicional que hi participi. 
 
G) Cursos i Tallers  
 
. Els tallers o cursos organitzats fora de la formació estable .....................   mínim de 7€ i màxim de 25€/sessió 
 
H) Altres serveis 
 
. L’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, de l’Institut Municipal de Formació, queda autoritzada a 
avaluar, pressupostar i cobrar per altres serveis que presti, d’acord amb els objectius estatutaris de foment 
de la formació musical i de vinculació de l’escola amb el seu entorn social i cultural, sempre garantint com a 
mínim el rescabalament de les despeses directes o indirectes que es puguin atribuir a cadascun d’aquests 
serveis amb la corresponent contraprestació econòmica. 
 
Modificar l’article 5è, apartat 3, segons el literal següent: 
 
Si hi ha dos o més membres d’una mateixa unitat familiar matriculats a l’escola, tindran un 10% de 
descompte en la mensualitat, a partir del moment en que es faci efectiva la matrícula del segon inscrit. 
 
Afegir l’apartat 12 a l’article 5è, segons el literal següent: 
 
12.- Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, 
autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i del Padró de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Modificar l’article 6è, apartat 1, segons el literal següent: 
 
Les baixes s’han de notificar abans de finalitzar el mes en curs, per tal de no fer-se efectiva la 
mensualitat del mes següent. Es cobrarà la mensualitat íntegra del mes si la baixa és a partir del dia 1 del 
mateix mes. No s’admetran baixes més enllà del dia 31 de març. 
 
Modificar la Disposició Final, segons el literal següent:  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, però les modificacions establertes respecte del text actualment vigent als apartats A, B, C i D 
de l’article 4t començaran a aplicar-se a partir de la matrícula, el mes de juliol de 2019 . La seva vigència 
es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 

40.- Preu públic per assistència a l’escola municipal d’arts Arsenal de l’Institut Municipal de Formació  

 
Modificar l’article 4t, segons el literal següent: 
 
a) CICLES FORMATIUS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 
 
En endavant, el cicle formatiu de grau mitjà s’expressarà com a CFAM i el cicle formatiu de grau superior 
s’expressarà com a CFAS. 
 
L’import total del cost de cadascun dels cursos de cada cicle és: 
 

CFAM                                     964,18 €  

CFAS                                  1.369,94 €  
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S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el 
nucli familiar ha d’estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar. 
 
Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del 
servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb 
uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. 
 
Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, autoritzant 
la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i del Padró de l’Ajuntament de 
Vilafranca. 
 
El concepte d’unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:  

1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no separats legalment i, si en 
tenen:  

a. Els fills menors d’edat, amb excepció dels que viuen independentment dels pares amb 
el seu consentiment.  

b. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o 
rehabilitada. La majoria d'edat s’adquireix als 18 anys.  

2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els 

fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la 

modalitat 1. 

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d’ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel 
nombre equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la unitat 
familiar es calcula sumant: 

▪ 1 unitat pel primer adult  

▪ 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d’edat o més  

▪ 0,3 unitats als menors de 14 anys d’edat  

▪ a les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,5 unitats  

▪ a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33 % se’ls afegirà 0,3 
unitats.  

 
Un cop aplicades les bonificacions, el cost del curs de CFAM o CFAS segons el llindar de renda equivalent 
és el següent: 

 

Renda equivalent 
llindar de renda 

llindar de renda llindar de renda llindar de renda 
llindar de 

renda 

  menor o igual de a de a de a més de 

  8.000,00 €    8.000,01 €    12.750,00 €  12.750,01 €  17.000,00 €  17.000,01 €  25.500,00 €  25.500,00 €  

Total cost curs CFAM 586,38 €  677,53 €    768,79 €    873,03€  964,18€  

Total cost curs CFAS 851,62 €  975,04 €    1.110,78€    1.234,20 €      1.369,96 €  

 
Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d’Educació (LOE), quan es cursen per Unitats Formatives, 
modalitat de matrícula parcial, tenen els imports següents: 
 

– CFAM      2,18 €/hora 
– CFAS      37,40 € per crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència 

de Crèdits) 
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Els cicles formatius regulats per la Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), que 
no tenen reconeguts ECTS,  tenen els imports següents: 
 

– CFAM   2,18 €/hora 
– CFAS   2,66 €/hora     

 
Al moment de la matriculació es cobrarà un 20% de l’import total del curs. Si la matrícula es fa en el 
període comprés entre juliol i setembre, el 80% de l’import restant es dividirà en 10 quotes que es 
cobraran mensualment, de setembre a juny. Si la matrícula es fa fora d’aquest període, el 80% de 
l’import restant es dividirà en quotes mensuals, des de la data de la matriculació fins al mes de juny. 
 
S’estableix una bonificació del 12% el primer any, per fidelització dels alumnes que provenen d’un CFAM i es 
matriculen a un CFAS de la mateixa escola. 
 
b) CURS DE PREPARACIÓ PER L’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACFGS) D’ARTS 
PLÀSTIQUES I DISSENY 

 
Curs 2019-2020 

 

 

Presencial 
Semi presencial No presencial Pres. 

 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 CD1 CD2 D1 D2 H 

 
Externs Propis Externs Propis Externs Propis Externs Propis Externs Propis Tots 

 

4 – 0 4 – 0 3 – 1  3 – 1  2 – 2 2 – 2 1 – 3 1 – 3 0 – 4 0 – 4   

Català A A I I I I I I I I No 

Castellà A A A A I I I I I I No 

Anglès A A A A A A A A I I No 

Francès / 
Alemany                     No 

Matemàtiques A A A A A A I I I I No 

Història                     No 

            
Dibuix artístic Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Dibuix tècnic Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Imatge Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Volum Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

 
    

         
Curs 1.238,06 1.049,57 1.049,57 930,09 805,46 708,64 678,77 600,49 552,08 492,34 367,71 

 

    

         Matrícula 742,63 629,74 629,74 558,05 483,28 425,18 407,26 360,29 331,25 295,40 220,63 

2a quota (gener) 494,40 419,83 419,83 372,04 322,18 283,46 271,51 240,20 220,83 196,94 147,08 

 
El cost anual del curs es cobrarà en dues quotes que es faran efectives els mesos d’octubre i gener. 
 
c) ASSESSORAMENT 
 
Servei d’assessorament en la formació professional inicial  ...................... ...... 61,80 € 
 

d) RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
Per la  inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en 
activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els 
cicles formatius de grau mitjà o superior: 
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Per crèdit dels títols LOGSE  ........................................................................ ...... 41,20 € 
Per unitat formativa dels títols LOE  ........................................................... ...... 18,54 € 
 
e) FORFETS D’ART 

  
4 forfets             44,34 €  

8 fortets             75,71 €  

16 forfets           134,11 €  

32 forfets           231,44 €  

 
Cada forfet equival a dues hores de classe o taller.  L’import dels forfets es farà efectiu en el moment de 
la seva adquisició. 
 
f) RECURSOS PER EMPORTAR, RECURSOS D’ESPECIALITAT I ALTRES SERVEIS 
 
L’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’Institut Municipal de Formació, queda autoritzada a avaluar, 
pressupostar i cobrar per altres serveis que presti, d’acord amb els objectius estatutaris d’impulsar 
dinàmiques socials, culturals i educatives que vinculin l’escola amb el seu entorn social i cultural i 
permetin la difusió de les arts plàstiques, sempre garantint com a mínim el rescabalament de les 
despeses directes o indirectes que es puguin atribuir a cadascun d’aquests serveis. 
 
g) UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA ARSENAL 

 
Per l’ús de sales i aules a l’edifici de l’Escola (per hora): 
. Lloguer aula de formació, sense material fungible .................................................... 12,36 € 
. Lloguer aula d’informàtica, sense material fungible .................................................. 24,72 € 

 
L’ús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars de l’Escola. 
L’ús de sales i aules en horari no habitual (que és de 9 a 14:30 i de 15:30 a 21:30h), incrementà tots els 
preus en un 25%. 
L’ús de sales i aules en dissabtes, diumenges i festius  (per hora, amb un mínim de dues hores), 
incrementarà tots els preus en un 75%. 
 
h) INFRASTRUCTURA 

Una fornada baixa temperatura .............................................................................  30,90€/unitat 
½ fornada baixa temperatura .................................................................................  20,60€/unitat 
Una fornada alta temperatura ................................................................................  41,20€/unitat 
½ fornada alta temperatura ....................................................................................  25,75€/unitat 
Lloguer guixetes(4 € x 8 mesos) ..............................................................................  32,96€ 
 

i) DIVERSOS 
1 tarja de 25 fotocòpies ............................................................................................  1,03€/unitat 
Enquadernació treballs DIN A4 ..................................................................................  1,55€/unitat 
Altres mides ...............................................................................................................  2,06€/unitat 
 
 

j) IMPRESSIONS DIN A4 
Impressions làser DIN A4 80 gr B/N ..........................................................................   0,05€/unitat 
Impressions làser DIN A4 80 gr Color ........................................................................  0,31€/unitat 
Impressions làser DIN A4 fulls 120 gr. B/N ................................................................  0,10€/unitat 
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Impressions làser DIN A4 fulls 120 gr. Color ..............................................................  0,36€/unitat 
Impressions calques ceràmica làser DIN A4 .............................................................    4,12€/unitat 
Impressions Plotter DIN A2 ......................................................................................    9,27€/unitat 
Impressions Plotter (altres mides, per m2) ...............................................................   36,05€ 

 
Respecte a tots els supòsits d'aquest article, es tindrà en compte que en el cas d'entitats de fora de 
Vilafranca o d'entitats de Vilafranca  quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic 
que ho aconsellin, el Consell d’Administració de l’EPEL, o la Presidència per delegació d’aquest, podrà 
fixar els preus públics per sota dels límits previstos. 
 
Modificar l’article 5è, segons el literal següent:  
 
1.- L’Escola Municipal d’Art ARSENAL, de l’EPEL Institut Municipal de Formació, expedirà els corresponents 
rebuts que s’hauran de liquidar mitjançant domiciliació bancària dins del mes a que es refereix el document 
cobrador. 
 
2.- En cas d’impagaments s’aplicaran les disposicions de reglaments generals de recaptació dels òrgans públics 
que siguin d’aplicació. 
 
 
Modificar la Disposició Final, segons el literal següent:  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, però les modificacions establertes respecte del text actualment vigent als apartats a i b de 
l’article 4t començaran a aplicar-se a partir de la matrícula el mes de juliol i setembre, respectivament, 
de 2019. La seva vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
 

41.- Preu públic per assistència a l’Escola de Formació Professional d’Enotursime de Catalunya de l’institut 
Municipal de Formació 

 
Modificar l’article 4t, apartat A), segons el literal següent: 
 

A) CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (CFGS) Guia Informació i assistència turística, especialitat en 
Enoturisme, Modalitat Dual, de l’Institut FP Enoturisme Catalunya.  
 
Quotes per a tot l’alumnat: 
 
1er curs de cicle: 
 

Quota d’inscripció 250,00 € 

Quota x 10 mesos 199,00 € 

 
2on curs de cicle: 
 

Quota d’inscripció 0,00 € 

Quota x 10 mesos 199,00 € 

 
El cobrament dels imports es farà efectiu amb la Inscripció (2 quotes, juliol i agost) i després 
cada mes (10 quotes, de setembre fins a juny). 
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Excepcionalment, els alumnes matriculats a 1er del Curs 2018-2019 en aplicació de l’Ordenança 
Fiscal 41 del 2018, no hauran de pagar la quota d’inscripció per accedir al 2on Curs del mateix 
cicle, el Curs 2019-2020. 

 
Afegir l’apartat C) i D) a l’article 4t, segons el literal següent: 
 
C) ASSESSORAMENT 
 
Servei d’assessorament en la formació professional inicial................. 60,00 € 
 
D) RECONEIXEMENT ACADÈMIC 
 
Per la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits en 
activitats d’ensenyament no reglat, en l’experiència laboral, o en activitats socials, en relació amb els 
cicles formatius de grau mitjà o superior: 
 
Per crèdit dels títols LOGSE...............................................................    40,00 € 
Per unitat formativa dels títols LOE.................................................. 18,00 € 
 
Afegir l’apartat 7 a l’article 5è, segons el literal següent: 
 
7.- Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció, 
autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i del Padró de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Modificar la Disposició Final, segons el literal següent: 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, però les modificacions establertes respecte del text actualment vigent a l’apartat A de l’article 
4t començaran a aplicar-se a partir de la matrícula, el mes de juliol de 2019. La seva vigència es 
mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
TERCER: Exposar al públic els acords precedents durant el termini dels trenta dies hàbils següents a la 
publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la província, almenys un diari de gran difusió i al tauler d'anuncis i a 
la pàgina web de la corporació. En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar 
les reclamacions i al·legacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap 
reclamació o al·legació, els acords adoptats s’entedran automàticament aprovats de forma definitiva, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 
les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2019 i, regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació expresses. Si hi ha al·legacions o reclamacions, el Ple municipal s’hi 
haurà de pronunciar, i aprovar definitivament de forma expressa les Ordenances afectades publicant 
l’acord i el text íntegre corresponent. 
 
Vilafranca del Penedès, 9 d’octubre de 2018 
 
 



AJUNTAMENT 
‘/ILAFRANCA 
DEL PENEDÉS 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa al Ple municipal, 
en tant que órgan competent per exercir les facultats de l'accionista únic de la 
societat municipal "Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U.", que 
adopti l'acord següent: 

El Consell d'Administrado de ¡'Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A.U. 
ha aprovat el nomenament com a auditors de comptes de l'empresa a UNIAUDIT 
OLIVER CAMPS, S.L. 

Atés que és necessari que aquest acord sigui ratificat per la Junta General 
d'Accionistes per a poder realitzar la corresponent inscripció en el Registre 
Mercantil, i que l'acord l'ha d'adoptar l'accionista únic que és l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés, a través del Ple municipal. Per aixó 

S'ACORDA, 

PRIMER.- Aprovar, a efectes del que preveu l'article 264 del RDL 1/2010 , pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, i segons la 
disposició 2a. de la Llei 2/95 i l'article 153 i següents del reglament del Registre 
Mercantil, el nomenament com auditor de comptes de l'Empresa Municipal 
d'Aigües de Vilafranca, S.A.0 a l'empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS, S.L., amb 
domicili a Barcelona, carrer Tuset, 20-24, ler. i amb C.I.F. número B-65932725 
i número d'inscripció en el ROAC S2213, la qual está representada pel Sr. Juanjo 
Poo Casasayas, per un període de tres anys, comprenent per tant els comptes 
deis exercicis de 2018, 2019 i 2020. 

SEGON.- Facultar al Sr. Aureli Ruiz Milá, president del Consell d'Administració 
de la societat, en els termes més amplis, per a la signatura del corresponent 
contracte. 

TERCER.- Es faculta sense cap mena de limitació el secretad no conseller del 
consell d'administració, Francesc Giralt i Fernández, per tal que, en nom de la 
companyia i davant notad de la seva elecció, elevi a públic els anteriors acords i 
atorgui els documents, tant públics com privats, necessaris fins a la• seva 
inscripció en el Registre Mercantil i altra tramitació aplicable. 

QUART.- Aprovar l'acta de la sessió de la junta (accionista únic), als efectes 
legals adients". 

Vilafranca del Penedés, 9 d'octubre de 2018 
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La Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social proposa que 
se sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen 
següent: 

Atés que el Ple municipal, en sessió de data 17 de novembre de 2015, va aprovar 
per unanimitat una moció per tirar endavant un Pla de Lectura Pública per a 
Vilafranca del Penedés. 

Vist l'informe técnic del servei de Cultura, del que es desprén: 
- Que aquest Pla es va posar en marxa per l'Ajuntament de Vilafranca, amb el 

suport de la Diputació de Barcelona, conduit per un expert proposat per la 
mateixa Diputació. 
Que es va elaborar el Pla a partir del treball d'una Comissió integrada per un 
representant de cadascun dels grups municipals 1 per personal expert en 
lectura pública i biblioteques. 
Que es va fer una Jornada Participativa, en qué hi van assistir representants 
d'entitats, collectius o institucions relacionats amb la lectura. 
Que el fruit de tot aquest treball va derivar en un document anomenat Pla de 
Lectura Pública de Vilafranca del Penedés, document que recull tot un seguit 
de propostes a treballar en els propers anys, fins al 2020. 
Que aquest Document és públic i consultable, a part de ser el document de 
treball de cara al futur de la lectura pública a Vilafranca. Per tant 

S'ACORDA: 

Aprovar el Pla de Biblioteques i de Lectura Pública 2018-2020, de Vilafranca del 
Penedés, com a instrument de treball de cara al futur de la lectura pública a 
Vilafranca, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment. 

Vilafranca del Penedés, octubre de 2018 



La Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social proposa que 
se sotmeti al Pie municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen 
següent: 

Atés que la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedés és un servei 
municipal gestionat pel servel municipal de Cultura, amb el suport de la Geréncia 
de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. 

Atés que la missió de la Biblioteca és ser un espai cultural públic de proximitat, en el 
qual tota la ciutadania de Vilafranca i de la comarca pugui trobar serveis de qualitat 
per cobrir les necessitats d'informació, lectura, formació i d'accés a la cultura. 

Vist l'informe técnic del servei de Cultura, del que es desprén: 
Que el desenvolupament de la collecció de la Biblioteca Torras i Bages és una 
fundó compartida entre les dues institucions que la gestionen, la Diputació de 
Barcelona i aquest Ajuntament, i el seu manteniment anual es gestiona amb 
aportacions compartides. 

Que la collecció de la Biblioteca és un recurs dinámic: cal que hi hagi una 
incorporació constant de nous materials i l'eliminació deis obsolets per 
garantir-ne la utilitat per a la comunitat, així com nivell acceptable de rigor. El 
volum i la qualitat del fons ha de reflectir les necessitats de la comunitat. 

Que s'entén l'esporgada com una avaluació crítica de la collecció a partir de 
criteris materials i intellectuals, que ens permetin retirar de manera 
temporal o definitiva una part del fons, per tal de reorganitzar els 
continguts de la biblioteca i oferir un servei de més qualitat. 

Que per poder fer tot aquest procés amb garanties, s'ha redactat un 
document, que s'ajunta a l'informe en qüestió. Per tant 

S'ACORDA: 

Aprovar el Protocol de Desafectació de la Coblecció de la Biblioteca Torras i Bages 
de Vilafranca del Penedés, que estableix que per mantenir la qualitat global de la 
collecció de la biblioteca municipal, i per a un desenvolupament qualitatiu i 
quantitatiu de la collecció, s'establiran els procediments técnics necessaris, que 
afectaran tant l'adquisició com l'esporgada deis fons, procurant d'aquesta manera 
que el patrimoni documental de la mateixa segueixi els criteris que es detallen en 
el Protocol. 

Vilafranca del Penedés, octubre de 2018 
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MOCIó QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA PER A LA MILLORA DE LES INTERCONEXIONS FERROVIARIES DE LA LíNIA 
R4, ENTRE VILAFRANCA-SANT VICEN1 DE CALDERS-BARCELONA, 

EXPOSICIó DE MOTIUS 	 . 

En l'actualitat, la línla R4 que connecta l'estació de Sant Viceng de Calders amb 
Barcelona per l'Interior (Vilafranca del Penedés) té un servei de 22 sortides en cada 
sentit, amb una freqüéncia de pas que, en direcció nord (Sant Viceng - Barcelona) és 
d'un tren cada hora Ilevat de la franja horaria que va de les 05:31h fins a les 07:33h del 
matí en que n'hl ha un cada 15 minuts (aprox.) i en el sentit sud (Barcelona - Sant 

Viceng) uno sortides també cada hora, incrementant-se a un tren cada mitja hora 
entre les 20:16h ¡les 22:46h. 

La freqüéncia de pas des de l'estació de Vilafranca fins a Barcelona, és de 30 minuts 

aproximadament i des de l'estació de Martorell fins a Barcelona, la freqüéncia de pas 
és de 15 minuts aproxlmadament. 

Molts estudiants utilitzen també la línia R4 per desplagar-se fins a la Universitet 
Autónoma de Catalunya enfialant amb la R8 a Martorell. 

Atés que considerem que cal una millora de les freqüencles actuals de pas de la xarxa 
ferroviaria als diferents municipis de les comarques de l'Alt Penedés I el Baix Penedés. 

Ates que només modificant alguns inicis 1 finalitzaclons deis recorreguts ferroviaris de 

la línia R4, podem doblar les freqüéncies de pas per les estacions de l'Alt I del Baix 
Penedés, fent d'una banda, que els trens que actualment inicien I finalitzen el seu 
recorregut a l'estació de Vilafranca del Penedés ho facin des de l'estado de Sant Viceng 
de Calders, i d'una altra banda que els trens de la Unja R4 que actualment Inicien i 
finalitzen el seu trajecte a Martorell, ho facln des de Vilafranca del Penedés. 

Ates que amb aquesta modificado 1 amb una inversló económica mínima, les estacions 
del Sant VIcens de Calders, El Vendrell, l'Arbog I Els Monjas passarien de les actuals 22 
freqüencles, a tenir-ne 37 (amb un tren cada mitja hora en ambdós sentits) i en el cas 
de l'estació de Vilafranca podríem passar de 37 freqüencles diáries a 73 

aproximadament. 

Ates que aquestes modificacions a pan de minorar la connectivitat d'aquestes 

poblacions I el seu entorn amb Barcelona, també servirlen a les poblaclons de ¡'interior 
(Gelida, Sant Sadurní, Vilafranca...) per mIllorar la seva connexió amb les poblacions de 
la costa (Sitges, Vilanova, Cunit...) al tenir més freqüéncles fins el gran "hub" ferroviari 

que és l'estació de Sant Viceng de Calders. 

Ates que l'Increment de freqüéncies incidirá positlyament, en l'increment del pas de 

trens adaptats per a persones amb mobilitat recitada. 



Ates que des de les administracions publiques hem de garantir l'accés en transpon 
públic als Boa de treball, de formuló 1 als nuclis urbans. 

És per aixo que el Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Pie 
de l'Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 

1r. Sol•licitar a les administracions pertinents que els trens de la línia R4 que 

actualment inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Vilafranca del 
Penedés, ha facin des de l'estació de Sant Viceng de Calders. 

2n. També que els trens de la linia 1W que actualment inicien i finalitzen el seu 
trajecte a Martorell, ha facin des de l'estació de Vilafranca del Penedés. 

3r. Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, a ADIF, a RENFE, a l'Associació per a la Promoció del 
Transpon Public de l'Alt Penedés als Consells Comarcals de l'Alt 1 el Baix 
Penedés. 

A Vilafranca del Penedés, a 07 d'octubre de 2011 

Pere Sábat, Josep Álvarez i Mónica Hill 
Grup municipal d'ERC a Vilafranca del Penedés 
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dius_ Vilafranca 
\-W- En Comal 

MOCIó DEL GRUP MUNICIPAL DE VILAFFtANCA EN COMÚ A L'AJUNTAMENT DE 

VILAFRANCA DEL PENEDÉS PER LA MILLORAR DE LA 6E5716 DEIS RESIDUS 
MUNICIPALS 

Les societats mediamblentalment responsables tenen cura de la gestió Integral deis seus 

residus. Catalunya ha de fer front de manera immediata a una serie de compromisos 
pels quals cal un esforg col•lectiu de la ciutadania, de la industria de producció de béns 
de consum I del conjunt de les diverses administracions publiques Implicades. 

Un deis reptes principals que tenim al davant és la transido d'un model d'economla 
lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en incineradores en la 

seva major part, a un model d'economla circular, en el que els residus sán considerats 

un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle productiu, mantenint el valor d'ús 
deis recursos tant de temps com sigui possibie mitjancant la reutilització, la reparació 
el reciclatge. Aquest canyi suposa no només una reducciá del seu impacte ambiental, 
sitió un gir total cap a una economía basada en un ús sostenible deis recursos, un major 

grau d'autosuficiénda en relació a les meterles primeres 1 als recursos utilitzats, I un 
nínxol económic amb capacitat de ser motor de reactivado económica 1 de creació de 
llocs de treball. 

La Unió Europea va a provar el desembre de 2015 el seu paquet d'economla circular. En 
aquest nou paradigma, les diferents Directives Europees i la Directiva Marc de Residus 
obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de residus d'origen municipal el 

20201 percentatge que es veu incrementat fins el 70% al 2030. 

Catalunya recull de manera selectiva un 39,9% dels seus residus municipals, segons 
dades del 2017. És una situado que no varia de manera significativa des del 2010 i que 
mostra signes d'estancament. Les dades oficials indiquen que el municipi de Vilafranca 
del Penedés presenta un estancament dar deis resultats I la recollida selectiva es situa 
dos punts per sota de la mitjana catalana: 37,4% 

Per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, no s'ha emprés 
l'estudi i implantado d'un sistema de recollida capag de trencar les barreres de 
l'estancament en la recollida selectiva, I en mans de ciutadania conscienclada la 
separado en origen, a les seves Ilars. Ni la fiscalitat, amb unes Ordenances Fiscals que 

no premien la reduccló, la seleccio I la reutilitzaciá deis residus, ni les formules de gestió 

associades a la recollida de residus, de durades Ilargues i de grans imports económics, 

que en dificulten la flexibilltat i l'adaptaciá progressiva a les realitats deis municipis I als 
objectius progressivament més ambiciosos en els objectius de recollida selectiva), són 

en aquests moments elements afavoridors de la revolució que necessita la vila. 

És també molt clara la incapacitat del model actual de contenidors oberts d'actuar com 

a eine catalitzadora del canvi, I cal avangar cap a sistemes que fugin de l'anonimat en el 

dipósit del residu i suposin una dificultat per les persones que no s'han incorporat encara 

a la recoillda selectiva. En la línia de les recomanacions de la declarado aprovada per 

1 



unanimitat a l'Area metropolitana de Barcelona el passat mes de desembre de 2016 
"Cap a un canvi en la Gestld de Residus de ¡'AMO" és Imprescindible aprofundir 
promoure la individualització de la recollida a través de sistemes com la recollida porta 
a porta comercial i doméstica —que hauria de ser el sistema de recollida de referencia 
en zones de baixa densitat— o l'obertura de contenidors previa identificado de l'usuarl 
quan la recollida porta a porta no sigui possible. 

Cal també centrar esforlos en la fracció orgánica (FORM), ja que suposa un 40% deis 

residus municipals (en pes). Aquesta és la fracciá principal que hauria de focalitzar 

l'atenciá 1 esdevenir la prioritat de l'organització de la recollida selectiva I les campanyes 
d'educado ambiental i comunicado per garantir-ne tant la quantitat com la qualitat. En 
aquest sentit, caldria prestar especial atenció als grans gene radors de fraccló orgánica, 
com ara el sector de l'hostaleria, restaurado I la distribucló d'allments, així com generar 
estratégles contra el malbaratament alimentad. 

Es fa evident que calen polítiques col•lectives, valentesleficients per aconseguir avancar 
en la recollida selectiva i el reciclatge, i que superin les acclons voluntaristes I les 

declaracions d'intencions I estableixin objectius i compromisos polítics clars d'obligat 

acompliment. Es fa també evident la necessitat del lideratge de l'Ajuntament de 

Vilafranca del Penedés en la gestió directa d'aquest sector i afavorint convenís amb els 
diversos sectors económics i socials qua n calgui. 

L'altre repte majúscul que ens cal afrontar és el de la prevencló de residus. Els objectius 
del PRECAT situen un objectiu de reducclá del 15% del pes total deis residus pel 2020 en 
relació al del 2010. El 2010 Catalunya generava 1,53 kg de resIdu per habitant i dia, el 
2017 1,40kg i amb una tendencia a pujar en paralilei amb l'augment del consum que 
acompanya la capacitat económica de les familias. Vilafranca del Penedés s'ha situat 
l'any 2017 en 1,39kg de residus per habítant (508kg a l'any). 

En la prevenció de residus no només esdevé fonamental les campanyes de 
conscienciació, sino que sán necessaris profunds canvis legislatius, com ara una nova Bei 

per al sector del packaging i els envasos, per reduir-ne la quantitat, establir-ne els 
materials i apostar per l'ecodisseny com a element fonamental. Cal entre d'altres 
apostar per ampliar la responsabilitat deis productors en la recuperado deis materials 
aixf com en el cofinangament de la gestió deis residus en tota la seva cadena de 
tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, dipósit 1/o valorando 
energética. 

Amb aquestes dadas tan poc encoratjadores es fa difícil pensar en arribar als objectius 
que ens marca la UE. Es fa necessarl, vista la situació, ressituar la política de gestió dels 
residus en l'eix central no només de les polítiques mediambientals, sino en les 
econbmiques i productivas. Només aixl podrem fer realitat el transa no cap a una 
"societat del reciclatge", sino cal a una veritable "societat eficient en l'ús deis recursos". 

'O 

Ates que calen canvis normatius que ens permetin avangar cap a una economia circular 
	 03 

basada en la sostenibilitat, la producciá neta, la responsabilitat ampliada del productor 
i l'estrategia "residu zero" 

Ates que la gestió de residus, la seva correcta separado i tractament, alxí com la seva 
prevenciá en origen hauria d'esdevenir una de les preocupacions principals de 
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l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés lun repte mediambiental de primer ordre al que 
cal ter-hl front de la millar manera possIble. 

Ates que en els darrers anys s'ha produl una sltuaciá d'estancament que fa necessária 
l'apilcaci6 de noves mesures que ens permetin arribar als objectius de reciclatge que 	 a 
estableix la UE en les seves directives, i que s'han trasiladat al PRECAT 2020. 	 O 

Ates que cada cap és más evident la necessitat de Lar  aflorar els costos de la gesti6 de 
residus 

Ates que existeix una necessitat de coordinar esforlos i polítiques entre els diferents 
nivells d'administració 

Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal de Vilafranca en Comú proposa al 	
m 

Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedés, l'adopc16 dels següents acords. 	
0 

Creació d'una Comissid técnica, amb la col-laboració de la Diputació de 
Barcelona, que elabori en el termlnl de deu mesas un estudi de la situacI6 actual 
a la vila pel que fa a la recollida de residus urbans I proposi mesures polítiques, 

flscals i técniques (models de gestió, models de recollida 1 tractament, 
fiscalitat,...), per millorar la reducció de la producció de residus, la seva selecció 
i el seu reaprofitament. 

Crear una Comiss16 amb la participació deis grups municIpals del consistan' 
perqué se'n faci un seguiment per tal complir els objectius del PRECAT i els 	 V 

objectlus marcats per la Comiss16 Europea per al 2020 pel que fa a la gest16 dels 	 ra 
residus munIcipals. 	 0 ,.., o 
Instar a la Diputaci6 de Barcelona per a que callaban en els treballs i 	 a c.i 

l'assessorament de l'estudi citat al punt anterior. 	 0 a 

Instar el Govern de la Generaritat a Iniciar els treballs d'elaborada d'una nava 
Llei Catalana de prevenció de residus i per a l'ús eficlent deis recursos, com una 
Ilei marc que emparf els canvIs legIslatlus necessaris per avancar cap a una 

E 
economla circular basada en la sostenibilitat, la producció neta, la 	 fet, 
responsabilitat ampliada del productor i l'estrategia "residu zero". 

Instar el Govern de la Generalitat a aprovar una fiel que establebd l'establiment 
obligatorl d'un sistema de dipbsit I retorn per als envasas de begudes d'un sol 
per tal de Multar contra el seu abandonament i augmentar-ne els nlvells de 
recollida selectiva. 

Instar el Govern de la Generalltat 1 el Govern de l'Estat a impulsar les 
modIficacions legislatives necessáries 1 els mecanIsmes de fiscalltat adients per 
desenvolupar nous sistemes de Responsabllitat Ampliada del Productor de 

manera que el cost de tota la fracció que no sigui orgánica, la FIRM, l'assumeixin 
els responsables de posar-la al mercat (productors, distribtfidors) 1 que 
s'afavorelxin 

a) Criteris de producció neta I ecodisseny : durabilitat, facilitats de 

reutilitzac16, reparables I fácIlment reciclables o compostables al final 
de la vida útil. 
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b) Criteris de comerclalitzaci6 que afavoreixin la reutilitzacI6 1 venda a 
granel, sistemas de dipésit, devoluci6 1 retorn per a envasos i altres 
productes d'un sol us. 

Instar l'Agéncia Catalana de Residus, l'Area Metropolitana de Barcelona i les 
principals entitats municipalistes, a establir les bases de la nova negociació amb 
Ecoembes i Ecovidrio per tal de millorar les condicions ecombmiques de la 
recollida deis residus d'envasos 1 fer efectiu el pandoi de la responsabllitat del 
productor tant en la fase de recollida selectiva com en la resta de fluxos on es 
troben els residus d'envasos. 

Fer arribar aquests acords al Govern de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, 
l'Agéncia Catalana de Residus i les entltats municipalistes de Catalunya. 
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