
 

BONIFICACIONS AMBIENTALS  

(ANY 2022) 

Nº OF Ordenança fiscal (OF) 
 

Concepte bonificat Més informació 

Nº6 Taxa pel servei de gestió de 

residus municipals 

Del 20 al 70% en comercials assimilables a 

domèstics, segons fraccions que acreditin gestió 

específica. 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_06_0.pdf 

Article 8è 

Nº9 Taxa per prestació de serveis 

dels mercats municipals 

20% si ofereixen productes de proximitat en 

almenys el 75% del producte en venda de la 

parada. 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_09_0.pdf 

Article 5è- Quotes 

Nº15 Taxa per ocupació de la via 

pública amb parades, 

barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions, 

situats en terrenys d’ús públic i 

indústries de carrer 

Taxa reduïda en parades de la zona de productors 

si almenys el 70% del producte és de producció 

pròpia. El producte no propi haurà de ser de 

proximitat. 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_15_0.pdf 

Article 4t - Quota 

Nº26 

 

Impost sobre béns immobles 50% de la quota en els béns immobles en els que 

s’hagi instal·lat sistemes d’aprofitament de 

l’energia solar (tèrmica o elèctrica) sense estar 

obligats per la normativa vigent. La bonificació 

s’aplicarà durant un màxim de 5 exercicis 

consecutius, i no podrà ser superior al 60% de 

l’import de la inversió. 

 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_26_0.pdf 

Article 5è 

Nº27 Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 

75% durant els quatre primers anys a partir de la 

primera matriculació els vehicles amb etiqueta 

Zero. 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_27_0.pdf 

Article 5è 



 

Nº28 Impost sobre construccions, 

instal·lacions i obres 

95% sobre el pressupost de les obres per la 

instal·lació de captació solar sempe que no sigui 

d’obligat compliment, instal·lació de punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics en edificis de nova 

construcció o per les obres que permetin la 

qualificació A o consum zero de l’edifici. 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_28_0.pdf 

Article 6è 

Nº30 Impost sobre activitats 

econòmiques 

20% durant els dos primers anys si l’establiment 

pel qual es tributa l’impost utilitza o produeix 

energia renovable o de cogeneració en el mateix 

establiment (s’ha de produir almenys el 20% de 

l’energia consumida a l’establiment). 

 

https://seu.vilafranca.cat/sites/default/files/of_30_0.pdf 

Article 5è 

 


