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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:
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
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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 2n. Bis.- 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 3r.- 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 4t.- Responsables
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 5è.- Quota tributària
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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 .......................

140,00 €

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...................................
2.- de 101 a 250 m² ..........................
3.- de 251 a 400 m² ..........................
4.- de 401 a 700 m² ..........................
5.- de 701 a 1.000 m² .......................
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................
8.- més de 2.501 m² .........................

288,11 €
509,76 €
678,32 €
847,52 €
1.059,38 €
1.350,17 €
1.687,61 €
2.109,64 €

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...................................
2.- de 101 a 250 m² ..........................
3.- de 251 a 400 m² ..........................
4.- de 401 a 700 m² ..........................
5.- de 701 a 1.000 m² .......................
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................
8.- més de 2.501 m² .........................

460,20 €
822,34 €
1.093,69 €
1.454,62 €
2.061,33 €
3.111,76 €
4.440,98 €
6.373,18 €

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.....................................
2.- de 51 a 100 m² ............................
3.- de 101 a 250 m² ..........................
4.- de 251 a 500 m² ..........................
5.- de 501 a 1.250 m² .......................
6.- de 1.251a 2.500 m² .....................
7.- més de 2.501 m² .........................

879,83 €
1.056,32 €
1.239,53 €
1.388,36 €
2.082,25 €
3.123,56 €
4.685,36 €

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.
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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...................................
2.- de 101 a 250 m² ..........................
3.- de 251 a 400 m² ..........................
4.- de 401 a 700 m² ..........................
5.- de 701 a 1.000 m² .......................
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................
8.- més de 2.501 m² .........................

256,98 €
401,60 €
530,76 €
627,42 €
784,33 €
980,28 €
1.225,30 €
1.531,63 €

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:

144,00 €

h) Per cada oficina d’entitats bancàries o de crèdit:
1.- fins 100 m²...................................
2.- de 101 a 250 m² ..........................
3.- de 251 a 400 m² ..........................
4.- de 401 a 700 m² ..........................
5.- de 701 a 1.000 m² .......................
6.- de 1.001 a 1.500 m² ....................
7.- de 1.501 a 2.500 m² ....................
8.- més de 2.501 m² .........................

710,45 €
888,13 €
1.110,14 €
1.387,72 €
1.734,65 €
2.168,30 €
2.710,39 €
3.388,07 €

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 ....................................

46,20 €
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2. de 151 a 300 m²............................
3. més de 301 m² ..............................

92,40 €
140,00 €

ARTICLE 6è.1- Beneficis fiscals en la taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus sòlids
urbans generats als domicilis particulars.
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 primer de gener i el 20 de febrer de cada any.
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) Amb caràcter general s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud de bonificació:
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a). Justificació d’ingressos de totes les persones que integren la unitat familiar resident, a través de
les declaracions d’IRPF. Alternativament l’Ajuntament podrà demanar aquestes dades a l’Agència
Tributària. La presentació de la sol·licitud de bonificació, si no s’aporten les declaracions, comporta
al consentiment a la petició de les dades per part de l’Ajuntament.
Si les persones no tenen obligació de presentar la declaració de la renda, ho faran constar en la
seva sol·licitud. En aquests casos hauran de presentar en el seu lloc un certificat de saldos i
interessos dels seus havers en comptes corrents, llibretes d’estalvi, fons o qualsevol altre producte
financer.
b). Així mateix, a fi d’acreditar, en tots els casos, els ingressos de tots els que conviuen en
l’habitatge en qüestió, i respecte a les persones que no hagin de presentar la declaració de la
renda, però hagin tingut ingressos durant l’any, hauran d’aportar document acreditatiu de l’import
d’aquests ingressos, bé sigui còpia del contracte i nòmines o bé el certificat esmentat en el
paràgraf anterior, segons el cas.
c). Dades del compte corrent als efectes de domiciliar els pagaments i/o ingressos a realitzar com a
conseqüència de les sol·licituds d’ajut i/o bonificacions.
h) A més i de forma especifica segons els casos, s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud:
a). Pensionistes o jubilats: certificat de la Seguretat Social sobre la quantia de la pensió anual del
sol·licitant i del cònjuge.
b). En cas de viure en un habitatge de lloguer en què el propietari repercuteixi la taxa, fotocòpia
del contracte d’arrendament en vigor.
c). Titularitat sobre propietats immobiliàries, dins o fora del terme municipal de Vilafranca, sobre
les quals es tingui algun tipus de títol de drets reals, per part de qualsevol de les persones residents
en el domicili motiu de la sol·licitud (titularitat que ha de coincidir amb la dels rebuts de l’IBI).
i) Als efectes de formular la petició es facilitarà un imprès per tramitar les sol·licituds en el que es troba
incorporada la domiciliació esmentada.
Qualsevol falsedat o inexactitud en les declaracions, o omissió de dades necessàries per a la concessió, pot
comportar la denegació de l'esmentada bonificació.
(Compostatge casolà)
j) 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)
k) Gaudiran d’una subvenció 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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ARTICLE 6è.2- Beneficis fiscals en la taxa pel servei de recepció obligatòria de gestió de residus sòlids
urbans comercials assimilables a domèstics.
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%
A l’efecte d’aquestes bonificacions, 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.
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:
o La Declaració de producció de residus municipals, el formulari de la qual serà facilitada en les
dependències municipals.
o Homologació i codi de gestor de l’empresa encarregada de la recollida de cada fracció per
part de l’Agència de Residus de Catalunya.
o Contracte mercantil amb cada una de les empreses gestores dels residus.
o Factures, tiquets de bàscula o qualsevol altra documentació que demostri la freqüència i la
quantitat de residus de cada fracció gestionats.
o La recollida de cada fracció caldrà fer-la com a mínim amb una freqüència mensual.
Finalment els tècnics/ques 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.
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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 7è.- 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.

ARTICLE 8è.- 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 per gestió de residus comercials o assimilats es cobraran en dos
terminis del 50% de la taxa 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.
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ARTICLE 9è.- 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 6è 1, 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 6è 1 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 de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se a partir del primer de gener del 2018. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.

Diligència
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en sessió
celebrada el dia 12 de desembre 2017 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27
de desembre de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. i P.
L’ALCALDE

EL SECRETARI

Pere Regull Riba

Eduard Marcó i Alberti
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