
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32, REGULADORA DEL PREU 
PÚBLIC PER LA VENDA DE BOSSES COMPOSTABLES 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
1.1. D’acord amb el que disposa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament estableix el preu públic per 
la venda de bosses compostables. 
 
1.2. Es defineixen com a bosses compostables, el producte de venta al 
públic destinat a contenir i recollir residus, específicament matèria orgànica 
per al seu posterior reciclatge, fabricat amb material biodegradable de midó 
o blat de moro. 
 
1.3 En el marc de la promoció d’elements facilitadors per a la recollida 
selectiva porta a porta de la matèria orgànica, l’ús de bosses compostables 
es considera com l’opció més ecològica i respectuosa amb el medi ambient 
entre les diverses possibles (ús de bosses de plàstic, de paper...). 
 
1.4. L’Ajuntament de Tiana, per tal de facilitar l’adquisició d’aquest 
producte per part dels veïns i veïnes de Tiana, realitzarà compres 
centralitzades de bosses compostables per, posteriorment i previ acord 
mutu, distribuir-les a comerços locals per a la seva venda final al públic 
(Programa de promoció de bosses compostables). 
 

La compra a gran escala permet un estalvi i una compra directa sense 
intermediaris. De cara al consumidor l’estalvi pot arribar a ser de més 
del 50%. 

 
 
Article 2. Fet imposable 
 
2.1 Constitueix el fet imposable del preu públic la venda de paquets de 
bosses compostables exclusivament a comerços locals, previ acord mutu i 
voluntari de les parts, en els termes especificats en les tarifes contingudes a 
l’article 4 de la present Ordenança. 
 
Article 3. Obligats al pagament 
 
3.1 Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta 



Ordenança els comerços locals del municipi de Tiana que sol·licitin o 
acordin adherir-se al Programa de promoció de bosses compostables 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: 
 
 
1 paquet de 15 bosses compostables (42 x 45 cm, 20 
µ) 

0,75 € (IVA inclòs) 

1 paquet de 20 bosses compostables (42 x 45 cm, 20 
µ) 

0,90 € (IVA inclòs) 

 
 
 
Article 5è. Acreditament, període impositiu i ingrés 
 
5.1 L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança 
neix i s’acredita en el moment en que es fa efectiva la comanda. 
 
5.2 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 regirà a partir de l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i es mantindrà vigent fins 
la seva modificació o derogació expressa. 
 
 
    Tiana, 7 de desembre de 2006 
 
 
 L’ALCALDE     EL SECRETARI.  
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.- La poso jo, el Secretari, per fer constar que l’anterior 
ordenança va ser aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament a la 



sessió celebrada el dia 5 de desembre de 2006, i definitivament en data 13 
de febrer de 2007, havent-se publicat dita aprovació definitiva en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 46 annex I de data 22 de febrer de 2007. 
 
 
   Tiana, 22 de febrer  de 2007  
 
 
 


