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Ref. 1-2-1-3 Exp. 810/10 
 
ORDENANÇA NÚM. 26, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI VOLUNTARI DE DESBROSSADA I NETEJA DE 
SOLARS URBANS PRIVATS 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
1.1. D’acord amb el que disposa l’article 41 del Reial 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 desbrossada i neteja 
de solars privats. 
 
1.2. D’acord a l’article 34 de l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana i a 
l’article 29 de l’Ordenança Municipal de Neteja de la Via Pública els propietaris de 
solars i terrenys els hauran de mantenir lliures  d’escombraries i residus, i en les 
degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic. La prescripció anterior 
inclou l’exigència de la desratització i la desinfecció dels solars. 

Igualment, segons l’article 30 de l’Ordenança Municipal de Neteja de la Via Pública és 
potestat de l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària dels treballs de neteja a 
què es refereix l’article anterior, tant si els solars són de propietat pública com privada. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1 Constitueix el fet imposable del preu públic la prestació del servei de desbrossada i 
neteja de solars privats 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 les 
persones físiques o jurídiques propietaris/es de solars urbans ubicats al 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 criteris de: superfície del solar, 
pendent del terreny, abocaments de residus municipals i/o industrials, necessitat 
d’actuacions de desratització i despeses de caire administratiu: seguiment i inspecció. 
 
4.2. Dels criteris a aplicar se n’obté el llistat de  tarifes següents: 

- Desbrossada de solars urbans privats amb pendent inferior al 
40%:....................................................................................0,38 euros / m2   

- Desbrossada de solars urbans privats amb pendent superior al 
40%:....................................................................................0,50 € / m2   
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- Actuacions complementàries - retirada de residus abocats (no inclosos els 
materials fruit de la desbrossada); desratització - 
:...........................................................................................0,0718 € / m2   

 

Article 5. Exempcions 
 
5.1. Estaran exempts del pagament del preu públic per la prestació del servei de 
recollida de voluminosos aquells propietaris empadronats a Tiana, que hagin estat 
declarats pobres per precepte legal o que obtinguin uns ingressos anuals inferiors al 
salari mínim interprofessional. 
 
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 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment a la sessió del Ple del dia 9 de 
novembre de 2010  la qual ha esdevingut aprovada definitivament,  entrarà en vigor el 
dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà vigent fins 
la seva modificació o derogació expressa. 
 
  L’aprovació definitiva de la darrera modificació ha estat  publicada al Butlletí Oficial 
de la Província del dia 31 de desembre de dos mil deu.  
 
 
 
              Tiana, 31 de desembre de 2010  
 
               Vist i plau 
    L’ALCALDE      EL SECRETARI  


