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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25  REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 

DE MOBLES I VOLUMINOSOS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
1.1 . D’acord amb el que disposa el Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per la prestació 
del servei de recollida de mobles i voluminosos. 

 
1.2 . Es defineix com a recollida selectiva sectorial de voluminosos, la 

recollida de mobles, estris domèstics, trastos vells, i elements residuals 
rebutjats pels ciutadans en activitats de reparació o substitució del seu 
equipament domèstic, amb exclusió de qualsevol tipus de residus de 
naturalesa industrial o comercial, en l’àmbit de la via pública davant la 
porta de l’habitatge.  

 
Els residus vegetals voluminosos de particulars estaran inclosos en 
aquesta recollida, no de treballs professionals.  
 
Tots aquests tipus de residus poden ser objecte de la recollida sectorial 
de voluminosos com a complement voluntari al servei de Deixalleria 
Municipal, de prestació obligatòria. 

 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1 Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de 
recollida de mobles i voluminosos a domicili en els termes especificats en 
les tarifes contingudes a l’article 4 de la present Ordenança, sempre que els 
usuaris voluntàriament ho sol·licitin. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
3.1 Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta 
Ordenança els veïns/es del municipi de Tiana que sol·licitin o es beneficiïn, 
o en resultin afectats per la prestació de serveis o realització d’activitats a 



què es refereix l’article 1. 
 
Article 4. Quantia de les tarifes 
 
4.1 La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa variable 
 
  Monomaterial Barrejat 
Fins a 1/2 camió Gratuït Gratuït 
Més de 1/2 camió           60€  100€ 
 
Article 5. Exempcions 
 
5.1. Estaran exempts del pagament del preu públic per la prestació del 
servei de recollida de voluminosos aquells contribuents empadronats a 
Tiana, que hagin estat declarats pobres per precepte legal o que obtinguin 
uns ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional. 
 
Per a gaudir d'aquesta exempció caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions 
familiars. El Departament emetrà informe. 
 
5.2. Estaran exempts del pagament del preu públic per la prestació del 
servei de recollida de voluminosos aquells contribuents empadronats a 
Tiana, majors de 65 anys i que no comparteixin residència amb altres 
empadronats de menys de 65 anys. 
 
5.3. Estaran exempts del pagament del 50% del preu públic per la prestació 
d’un servei de recollida de voluminosos aquells contribuents particulars 
empadronats a Tiana que acreditin més de 6 visites anuals (no consecutives 
la mateixa setmana) a la Deixalleria de Tiana, a través del sistema de 
control que estableixi l’Ajuntament de Tiana. 
 
5.4. Estaran exempts del pagament del 50% del preu públic per la prestació 
del servei de recollida de voluminosos aquells contribuents particulars 
empadronats a Tiana que acreditin participar en el programa de 
compostatge casolà de Tiana, a través del sistema de control que estableixi 
l’Ajuntament de Tiana. 
 



Article 6è. Acreditament, període impositiu i ingrés 
 
6.1 L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança 
neix i s’acredita en el moment en que es sol·licita la prestació del servei. 
 
6.2 Els preus públics es faran efectius directament i de forma immediata al 
registre de l’Ajuntament, previ lliurament del corresponent rebut. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, ha estat aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2008, i  entrarà en 
vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província i serà aplicable a partir del dia  1 de gener de 2.009.   El seu 
període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o la seva derogació expresses. 
 
L’aprovació definitiva va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 305 de 20 de desembre de 2008 .  
 
              Tiana, 7 de gener de 2009  
 
 L’ALCALDE      EL SECRETARI 
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