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Article 1r. - Concepte 

 
En 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 
Municipi estableix la taxa per la utilització d'instal·lacions, materials i estris municipals, que s'especifica en 
les quotes corresponents i que es regiran per aquesta ordenança, i les seves normes s’atenen al que preveu 
l’article 57 de l’esmentat RDL 2/2004. 
 
 
Article 2n. - Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilització amb caràcter privatiu d'instal·lacions, materials, així 
com l’adquisició de materials i estris municipals. 
 
 
Article 3r. - Subjectes passius 

 
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les Entitats a les quals es refereix l'article 35 i 
següents de la Secció 1, Capítol II de la Llei General Tributaria, a favor de les quals s'atorguin les llicències 
d'utilització de les instal·lacions, materials i estris municipals o que es beneficiïn del seu  aprofitament. 
 
 
Article 4t. - Quota 

 
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. 
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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 € 
. 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 € 
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. 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 € 
 
 
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): 
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. 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 € 
. 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 € 
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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   
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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): 
 

- 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: 
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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.1) Utilització dels patis, sales i aules dels edificis de la Fassina, en horari habitual (de 08:00 a 20:30), 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 € 
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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. 
 
 
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): 
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. 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 € 

 
- 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 €   
 

 

 

Article 5è.  - Meritació del tribut 

 
1.- L'obligació de contribuir neix en el moment de sol·licitar la llicència d'utilització de les instal·lacions, 
materials i estris municipals. 
 
2.- El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe en la Tresoreria municipal o allà on estableixi 
l'Ajuntament, en cas que es delegués la gestió en altra entitat, les esmentades actuacions s’adreçaran a les 
oficines d’aquesta o de les entitat col·laboradores fixades a l’efecte. En qualsevol cas, sempre abans de 
retirar la llicència d'utilització corresponent. 
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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. 
 
 
Diligència 

 
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en sessió 
celebrada el dia 18 de desembre 2018 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 
de desembre de 2018.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
   EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
   Eduard Marcó i Alberti 
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