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6 – TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS

 2022

Article 1r.- Fonament i naturalesa

A l’empara del previst als article 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), i  de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 
19 d’aquest text legal i el Text refós de la Llei catalana reguladora dels residus (Decret legislatiu 
1/2009, del 21 de juliol), l’ajuntament estableix la taxa pels serveis de recollida, transport, valorització i 
tractament i disposició del rebuig dels residus municipals, que es regirà per la present ordenança.

Article 2n.- Fet imposable

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa:

a) La prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, transport,  valorització o dipòsit i 
disposició del rebuig dels residus municipals d’origen domèstic.

b) La prestació del servei de recollida, transport, i valorització o dipòsit dels residus comercials.

2.- A aquest efecte, es consideren:

a) Residus municipals d’habitatges, allotjaments i pàrquings particulars:
Els que per la seva naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els llocs 
esmentats i no tenen la consideració de residus especials.

b) Residus comercials: 
Els generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, 
les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, a efectes de gestió, els residus 
originats per la indústria que tinguin la consideració d’assimilables als municipals d’acord amb el 
que estableix la llei reguladora dels residus (Decret legislatiu 1/2009). D’acord amb l’article 54 de 
la Llei reguladora dels residus, el titular de l’activitat ha de gestionar els residus comercials que 
genera, i lliurar-los a gestors autoritzats.

S’exclouen d’aquests conceptes:

- Els residus industrials.
- Les runes d’obres majors.
- Els detritus humans.
- Les matèries i els materials contaminats, corrosius o perillosos.
- Els residus que en la seva recollida o abocament requereixin l’adopció de mesures especials 
higièniques, profilàctiques o de seguretat.
- Els residus que, per llurs característiques, esdevinguin difícils de recollir, transportar, valoritzar o 
eliminar, segons resolució motivada de l’Ajuntament.

3.- S’apliquen les següents regles particulars:
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a) No estan subjectes a l’obligació de contribuir, per aquesta taxa, els habitatges que disposin de la 
corresponent declaració d’estat de ruïna tècnica o econòmica, o que  obtinguin el corresponent 
informe tècnic municipal, mitjançant el qual s'acrediti la manca de condicions de la finca per al seu 
ús com habitatge.

b) Quan en una casa hi hagi un ús diferenciat entre una de les seves plantes dedicada a activitat 
econòmica i la resta de plantes de l’edificació, amb suposada funcionalitat d’habitatge, i malgrat que 
solament existeixi un únic accés per a tots dos usos, sempre que per accedir a l’activitat no s’hagi de 
passar per la zona destinada a habitatge, s’entendrà que existeixen dos fets imposables de la taxa.

c) Si existeix un ús compartit dins d’una mateixa finca registral, que obliga a passar per zona d’habitatge per 
accedir a la dedicada a activitat econòmica, llavors s’entendrà que existeix un sols fet imposable que meritarà 
l’import de la taxa igual al corresponent a l’activitat econòmica.

Article 3r.- Data de meritació

1.- En el cas d’immobles destinats a habitatges :

- La taxa es merita des de la data en que es concedeix la llicència d’ocupació i ús de l’edifici, o en el altre cas si així 
procedeixi des de que disposa de la corresponent cèdula d’habitabilitat.

- En el cas de que es produeixi l’ocupació i ús sense disposar de la corresponent llicència o cèdula d’habitabilitat, segons 
el cas, s’entendrà meritada la taxa des de la data del final d’obra, llevat que s’acrediti amb proves suficients altra data.

- En tot cas, mentre la finca urbana sigui susceptible d’utilització es meritarà la taxa, d’acord amb la definició descrita del 
fet imposable.

2.- En el cas d’immobles destinats a l’exercici, directament o indirectament, d’activitats econòmiques :

La taxa es merita des de la data de concessió de la llicència municipal d’activitat o des de la presentació de la 
comunicació prèvia o declaració responsable d’activitat, segons s’escaigui, llevat que s’hagi iniciat l’activitat en data 
anterior, en el qual cas es merita en la data d’inici efectiu.

Article 4t.- Subjectes passius

1.- Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 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 ocupin, utilitzin, siguin posseïdors o gaudeixin els habitatges i els locals 
situats en els llocs, places, carrers o vies públiques del terme de Vilafranca del Penedès, bé sigui a 
títol de propietari o d’usufructuari, d’habitant, d’arrendatari, o fins i tot, de precari.

2.- Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges o 
persona que figura com titular de l’Impost sobre Béns Immobles, segons sigui el cas. El propietari o 
titular podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris o receptors directes del 
servei. 

Article 5è.- Responsables
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1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i 
jurídiques a què es refereix la Llei General Tributària.

2.- 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 6è.- Quota tributària

1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en 
funció de la naturalesa i la destinació dels immobles. En el cas d’establiments i locals es té en 
compte també la seva superfície total.

2.- A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

a) Per cada habitatge ............. 150,69 €

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 ........................ 295,33 €
2.- de 101 a 250 m² ................ 522,53 €
3.- de 251 a 400 m² ................ 695,32 €
4.- de 401 a 700 m² ................ 868,77 €
5.- de 701 a 1.000 m² ............. 1.085,94 €
6.- de 1.001 a 1.500 m² .......... 1.384,01 €
7.- de 1.501 a 2.500 m² .......... 1.729,91 €
8.- més de 2.501 m² ............... 2.162,52 €

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 ........................ 495,32 €
2.- de 101 a 250 m² ................  885,10 €
3.- de 251 a 400 m² ................ 1.177,16 €
4.- de 401 a 700 m² ................ 1.565,63 €
5.- de 701 a 1.000 m² ............. 2.218,65 €
6.- de 1.001 a 1.500 m² .......... 3.349,25 €
7.- de 1.501 a 2.500 m² .......... 4.779,92 €
8.- més de 2.501 m² ............... 6.859,58 €

http://www.vilafranca.cat/validacio


Vilafranca del Penedès, 31 de desembre de 2021

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLAN_GEN_SIGN
3/2021/1216

Codi validació document:
1352 1303 0533 2665 2073

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat Pàgina 4 de 10

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 .......................... 901,89 €
2.- de 51 a 100 m² .................. 1.082,80 €
3.- de 101 a 250 m² ................ 1.270,60 €
4.- de 251 a 500 m² ................ 1.423,16 €
5.- de 501 a 1.250 m² ............. 2.134,44 €
6.- de 1.251a 2.500 m² ........... 3.201,86 €
7.- més de 2.501 m² ............... 4.802,81 €

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 ........................ 263,42 €
2.- de 101 a 250 m² ................ 411,67 €
3.- de 251 a 400 m² ................ 544,07 €
4.- de 401 a 700 m² ................ 643,14 €
5.- de 701 a 1.000 m² ............. 803,99 €
6.- de 1.001 a 1.500 m² .......... 1.004,86 €
7.- de 1.501 a 2.500 m² .......... 1.256,02 €
8.- més de 2.501 m² ............... 1.570,03 €

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:  147,61 €
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h) Per cada oficina d’entitats bancàries o de crèdit:

1.- fins 100 m² ........................ 764,67 €
2.- de 101 a 250 m² ................ 955,91 €
3.- de 251 a 400 m² ................ 1.194,86 €
4.- de 401 a 700 m² ................ 1.493,63 €
5.- de 701 a 1.000 m² ............. 1.867,04 €
6.- de 1.001 a 1.500 m² .......... 2.333,78 €
7.- de 1.501 a 2.500 m² .......... 2.917,25€
8.- més de 2.501 m² ............... 3.646,65 €

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.

j) Per cada local no afectat o dedicat a activitats comercials o industrials:

1. fins 150 m².......................... 49,73 €
2. de 151 a 300 m².................. 99,45 €
3. més de 301 m².................... 150,69 €

k) La quota tributària serà de zero (0) euros en cas d’immobles que siguin propietat de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès.

l) Es preveu el fraccionament de la quota líquida resultant en els casos de pagaments pertanyents a 
residus domèstics en dos terminis que correspondran als mesos de Juliol i Novembre (50% al Juliol i 
50% al Novembre). 

Article 7è.-Beneficis fiscals en la taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus 
sòlids urbans GENERATS ALS DOMICILIS PARTICULARS

1.- Bonificació total quota

1.1.- Per a poder gaudir de la bonificació en la quota corresponent a aquesta taxa,  bonificació que 
serà del 100 per 100 de la quota, tots els interessats ho hauran de sol·licitar per escrit durant el 
període de temps comprès entre el 14 de gener i el 15 de febrer de cada any.
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1.2.- 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 765,64 €.
- En el supòsit que habitin dues persones, no pot superar l’import de 1.349,46 €.
- Per cada persona de més, s’incrementarà el límit en 384,78 €.

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, 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.
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1.3.- També gaudiran de la reducció del 100 per 100 de la quota, els propietaris d’habitatges cedits al Programa de 
rehabilitació d’habitatges amb finalitat social de l’Ajuntament de Vilafranca, en el període durant el qual l’habitatge 
estigui cedit a l’Ajuntament. Els interessats  ho hauran de sol·licitar per escrit durant el període indicat en l’apartat 1.1.

Article 8è.-Beneficis fiscals en la taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus 
sòlids urbans COMERCIALS ASSIMILABLES A DOMÈSTICS

1. Bonificacions

A l’efecte de les bonificacions d’aquest apartat, s’entenen per fraccions selectives el paper i 
cartró, el vidre, els envasos i l’orgànica assimilables a domèstics.

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.

a) Activitats econòmiques el titular de les quals acrediti la gestió específica de les següents 
fraccions selectives:

Quantitat de fraccions de la que s’acredita la seva gestió 
específica Bonificació

1 fracció 20%
2 fraccions 30%
3 fraccions 50%
4 fraccions 70%

b) Sistemes de gestió ambiental. Gaudiran d’una bonificació del 10% de la taxa de gestió de 
residus municipals les activitats o serveis que acreditin la possessió d’algun dels següents 
sistemes:

- Sistemes de gestió ambiental (ISO 14001)
- Sistemes Europeus d’Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS)
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA)
- Ecoetiqueta Europea i que demostrin haver realitzat Diagnòstic Ambiental Orientat 

a la Minimització (DAOM).

2. Per poder gaudir de la bonificació en la quota corresponent a aquesta taxa, tots els interessats 
ho hauran de sol·licitar per escrit durant el període de temps comprès entre el primer de gener i el 
20 de febrer de cada any.

La documentació per acreditar la procedència de les bonificacions de la gestió específica d’alguna 
de les fraccions de residus municipals generats durant l’any anterior, serà:

- La Declaració de producció de residus municipals, el formulari de la qual serà facilitada en 
les dependències municipals.

- Homologació i codi de gestor de l’empresa encarregada de la recollida de cada fracció per 
part de l’Agència de Residus de Catalunya.
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- Contracte mercantil amb cada una de les empreses gestores dels residus.
- Factures, tiquets de bàscula o qualsevol altra documentació que demostri la freqüència i la 

quantitat de residus de cada fracció gestionats.
- La recollida de cada fracció caldrà fer-la com a mínim amb una freqüència mensual.

Només s’acceptaran codis de residus catalogats com a municipals o assimilables, segons el Codi Europeu de Residus o 
el Codi Català de Residus http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-
_nou/consultes/consulta_al_cataleg_de_residus_de_catalunya/

Finalment els tècnics municipals analitzaran la informació rebuda i emetran l’informe 
corresponent a la petició de bonificació, dictant-se la resolució final corresponent.

3. Per acreditar les bonificacions contingudes a l’apartat 1 es tindran en compte les aportacions de 
les diferents fraccions  l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior.

4. Les quotes d’aquesta taxa una vegada meritades no són prorratejables, amb les següents 
excepcions:

     1.- En els supòsits d’inici o cessament d’una activitat, s’aplicarà el previst en els apartats següents:

a). Quan s’iniciï l’activitat en el primer semestre, s’abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici 
la quota íntegra. Si l’inici de l’activitat té lloc en el segon semestre de l’exercici, es liquidarà la meitat de la quota 
anual.

b). Si es cessa en l’activitat durant el primer semestre de l’exercici, procedirà la liquidació de la meitat de la 
quota anual. Si el cessament té lloc en el segon semestre, procedirà la quota íntegra.

      2.- La quota de la taxa dels locals no afectats a una activitat comercial o industrial, es prorratejarà o no,         en funció 
de si li és d’aplicació les normes del punt anterior. Quan en el mateix semestre es produeixi un       període sense activitat 
i l’inici d’una activitat, en el mateix local, per evitar una doble imposició,        
      prevaldrà la quota de l’activitat.

Article 9è.- Acreditació

1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir d’acord amb el regulat a l’article 2n. bis 
d’aquesta ordenança.

2.- La taxa és indivisible i s'exigirà de les persones físiques o jurídiques que figurin en el padró com a 
contribuents, 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.

3.- L'Administració Municipal o entitat, -o organisme d’aquesta-, en qui s’hagi delegat la gestió tributaria, publicarà 
anualment mitjançant exposició pública el padró corresponent a aquest tribut. 

http://www.vilafranca.cat/validacio
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes/consulta_al_cataleg_de_residus_de_catalunya/
http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes/consulta_al_cataleg_de_residus_de_catalunya/
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Article 10è.- Declaració i ingrés

1.- El règim de gestió i ingrés és el d’autoliquidació, pel que dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s’acrediti 
per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte, 
la declaració d’alta corresponent, simultàniament, abonaran la quota del primer any. L’Administració Municipal en absència 
de la declaració del subjecte passiu, notificarà individualment la corresponent liquidació de regularització a l’efecte.

2.- Quan es conegui d’ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que determinen la quota, s’hi 
efectuaran les modificacions resultants respecte al padró fiscal corresponent a l’exercici següent al de la data en què s’hagi 
realitzat la declaració i, tindrà efectes des de la data respecte a la qual s’hagi acreditat la variació.

3.- El cobrament de les quotes corresponents a l’exercici següent en que es produí l’alta, s’efectuarà anualment, mitjançant 
un rebut derivat de la matrícula, o padró d’acord amb el calendari de recaptació de tributs que s’estableixi.

Els rebuts anuals corresponents a la taxa de residus domèstics es cobraran en dos terminis els mesos de Juliol i Novembre 
(50%) de la taxa anual cadascun d’ells fixats en el calendari anual aprovat per la Junta de Govern Local i que es fan públics.
Els rebuts anuals corresponents a la taxa per gestió de residus comercials o assimilats es cobraran en tres terminis els mesos 
de Juny, Setembre i Novembre d’una tercera part (33%) de la taxa anual cadascun d’ells, fixats en el calendari anual aprovat 
per la Junta de Govern Local i que es fan públics. 
Serà indispensable per al fraccionament de la taxa per residus comercials tenir el rebut domiciliat en entitat financera.

Article 11è.- 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 disposen els articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

Disposició Addicional

1.- Tots els ciutadans que siguin pensionistes i que gaudeixin des de la data anterior al primer de 
gener d’un exercici de la bonificació per escassetat d’ingressos regulada a l’efecte en aquesta 
ordenança, i sempre que els seus ingressos no s'hagin augmentat superant els límits de l’article 7è, 
núm. 2, lletra b) , tindran renovada automàticament per a l'any següent la bonificació de l'esmentada 
quota. El mateix serà aplicable als casos especials de càrregues familiars amb seguiment de Serveis 
Socials de l’Ajuntament, sempre que no es modifiquin o desaparegui la situació de fet que motiva la 
inclusió en aquest benefici fiscal.

2.- En qualsevol dels casos esmentats, si les condicions que es troben regulades a l'article 7è 
d'aquesta ordenança i que s'havien de complir per tenir dret a la bonificació canviessin en data 
anterior al 20 de febrer, en el sentit de millorar la situació econòmica de les persones que conviuen 
en l'habitatge, es tindrà l'obligació per part del contribuent de comunicar-ho a l'Ajuntament als 
efectes de revisar l'expedient i determinar si procedeix renovar la concessió de la bonificació en 
qüestió; en cas contrari, es perdrà la condició de gaudiment de la bonificació.

Disposició Final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, i començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2022. El seu període de vigència es 
mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

http://www.vilafranca.cat/validacio
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Diligència

Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
en sessió celebrada el dia 21 de desembre 2021 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.

        

http://www.vilafranca.cat/validacio
El secretari,
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