b) Bonificacions (s’afegeix un tercer apartat)
3. Tindrà una bonificació del cent per cent sobre la quota de l’impost la instal·lació de
panells solars fotovoltaics en les teulades dels edificis, sempre que aquesta instal·lació
sigui compatible amb el planejament urbanístic vigent en el municipi.
Ordenança fiscal número 8. Taxa per llicències urbanístiques.
Article 7
Exempcions i bonificacions (s’afegeix un tercer apartat).
3. Tindrà una bonificació del cent per cent sobre la quota de la taxa la instal·lació de
panells solars fotovoltaics en les teulades dels edificis, sempre que aquesta instal·lació
sigui compatible amb el planejament urbanístic vigent en el municipi.
Contra l’aprovació de les Ordenances fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal superior de justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí
oficial de la província de Barcelona.
Vilobí del Penedès, 26 de juny de 2020.

Francesc Xavier Edo Vargas.
Alcalde.-
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Article 5

Data 16-9-2020

Ordenança fiscal número 3. Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin
presentat reclamacions, l’acord provisional ha esdevingut definitiu, i es procedeix a la
publicació del text de la modificació, que és el següent:

B

En compliment d’allò que disposen l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; l’article
111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i l’article
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es fa públic que l’ajuntament en sessió
plenària de data 11 de març de 2020, aprovà provisionalment la modificació de les
Ordenances fiscals número 3: reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i número 8: reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
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